
Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 30. marts 2006. 
 
Medlemsstatus: 131 ordinære samt 9 korresponderende medlemmer. 
Nye ordinære medlemmer til godkendelse: Flemming Schønning Rosenvinge, Thomas Ingemann 
Pedersen og Lise Kristensen. 
Som nyt korresponderende medlem foreslås dr. Benoît Jaulhac, Institut de Bactériologie, Université 
Louis Pasteur, Strasbourg.  
Bestyrelsens sammensætning: 
Jens K. Møller, formand, Helle Krogh Johansen, næstformand, Lene Nielsen, sekretær, Hanne Marie 
Holt, kasserer samt Svend Ellermann-Eriksen, mødekoordinator. 
Bestyrelsen har afholdt 7 møder. 
 
Medlemsmøder: 
17.03.2005, Generalforsamling forudgået af videnskabeligt møde: Hans Henrik Larsen: ”Påvisning af 
Pneumocyster og diagnosticering af PCP med kvantitativ PCR”. 
31.03.2005, Fællesmøde med YM og SSI: Anaerobic infections - Susceptibility testing, resistance 
epidemiology and treatment (mødeleder: Robert Skov). Kenneth Aldrigde og Michael Tvede. 
24.5.2005, DSKMs resistensovervågningsmøde, Århus (Mødeleder: Jens K. Møller). Niels 
Frimodt-Møller, Dominique L. Monnet, Line Bagger-Skjøt, Dennis Schrøder Hansen. 
24.05.2005, Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komitè Paul Horstmann på SSI (Mødeleder: Knud 
Siboni). "Borrelia and lyme borreliosis. Epidemiology, pathophysiology, and diagnosis". Benoît Jaulhac, 
Nils Axelsen. 
25.05.2005, Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komitè Paul Horstmann i Odense (mødeleder: Hans 
Jørn Kolmos).  "Borrelia and lyme borreliosis. Epidemiology, pathophysiology, and diagnosis". Benoît 
Jaulhac, Sigurður Skarpheðinsson. 
19.08.2005, Mb. Crohn og Mycobacterium paratuberculosis (mødeleder: Gorm Lisby). Gorm Lisby, 
Michael T. Collins, Ole Østergaard Thomsen, John Hermon-Taylor. 
08.09.2005, ESBL-møde, København (mødeledere: Anne Kjerulf og Dennis Schrøder Hansen). David 
Livermore, David Paterson, Anne Kjerulf, Per Søgaard, Tove Højbjerg, Merete D. Overballe, Niels 
Frimodt-Møller, Helga Schumacher, Oana Ciofu, Henrik Hasman. 
29.09.2005, Fællesmøde med YM: Frie Foredrag. Didi Bang, Steen Villumsen, Marianne Kragh 
Thomsen, Anders Jensen, Karsten Juhl Jørgensen og Lasse Vestergaard.,  
01.11.2005, DSKMs resistensovervågningsmøde, Odense (Mødeleder: Jens K. Møller). Niels 
Frimodt-Møller, Dennis Schrøder Hansen, Dominique L. Monnet. 
24.11.2005, Efteruddannelsesdag for kliniske mikrobiologer (mødeleder: Helle Krogh Johansen). Finn 
Gottrup, Jørgen Skov Jensen, Per Cayé-Thomassen, Helle Bruunsgaard, Anne-Mette Lebech. 
24.11.2005, Wyeth-prismøde: Pneumokokmeningitis. Christian Østergaard Andersen, Kirsten Møller og 
Christian Brandt. 
20.02.2006, Fællesmøde om ”Edb-registrering af infektionsepidemiologiske data” med Dansk Selskab 
for Hygiejnesygeplejersker, Vejle (mødeleder: Jens K. Møller). Jens K. Møller, Cathrin Reese, Kasper 
Wamberg, Sidsel Böcher. 
17.03.2006 Årsmøde 2006 på Sandbjerg Gods. 
 
Status over referenceprogrammer og referencegrupper: 
Nuværende referencegrupper:  
• ”Klaringsrapport til Ugeskrift for læger om diagnostik og behandling af Borrelia” 

Gruppen består af Ram Dessau (formand), Jette Bangsborg, Anne-Mette Lebech, Tove Ejlertsen, 
Sigurður Skarpheðinsson, Christian Østergaard Andersen. 



Arbejdet afsluttet og rapporten har været i høring. 
 

• ”Arbejdsgruppen vedr. laboratoriebaseret overvågning af udbrud og af forekomsten af 
antibiotikaresistens.” 
Gruppen består af Thøger Gorm Jensen (formand), Jens Otto Jarløv, Ina Sleimann Petersen, 
Dominique Monnet, Christian Brandt, Birgitte Korsager, Brian Kristensen, Bente Olesen, Margit 
Kaltoft, Steffen Strøbæk. 
Arbejdet pågår fortsat. 
 

• DANRES (se www.dskm.dk) 
DSKMs bestyrelse har bedt om, at DANRES gruppen, som arbejder på at skabe en national 
overvågning af resistensforholdene i Danmark igennem et samarbejde mellem SSI og landets KMA, 
også fungerer som en ”arbejdsgruppe” med relation til DSKM. Bestyrelsen har ønsket at gruppen 
udarbejder forslag til nationale retningslinier for resistensbestemmelse og metoder til epidemiologisk 
karakterisering af resistensmarkører. Desuden medvirker gruppen til kvalitetssikring af 
resistensundersøgelser i KMA ved at udsende stammer til følsomhedsbestemmelse og referencebrug 
i afdelingerne. DANRES gruppen afholder to årlige møder på skift på 4 mødesteder i landet: Århus, 
Odense og København (Herlev og SSI). Der er ikke noget officielt formandskab i gruppen og alle er 
velkomne til at deltage i møderne (opfordres stærkt hertil). SSI (Dominique Monnet, Niels 
Frimodt-Møller og Robert Skov) varetager sekretariatsfunktionen for DANRES samarbejdet. 

 
Andre (eksterne) arbejdsgrupper med DSKM repræsentation 
 
• Sundhedsstyrelsen bad i 2004 om at DSKM ville indgå i et udredningsarbejde omkring MRSA i 

Danmark. Den nedsatte ekspertgruppe har udarbejdet forslag til sådanne nye retningslinier og 
afsluttet arbejdet sidst i 2005. Der mangler er afklaring om personalets juridiske retstilling og et 
overslag over økonomien, både hvad en øget indsats overfor MRSA kommer til at koste og hvor store 
de ekstra omkostninger for sundhedsvæsenet vil være, hvis der ikke gøres noget.  
Retningslinierne er endnu ikke offentliggjorte. 

• Arbejdsgruppe til revision af vaccinationsforslag ved udlandsrejse. Jørgen Kurtzhals repræsenterer 
DSKM. 
 

Strukturrapporten: 
Generalforsamlingen opfordrede i 2005 bestyrelsen til at iværksætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, 
som skulle udarbejde en perspektivplan for klinisk mikrobiologi (Strukturrapporten) i lyset af den 
kommende regionalisering i Danmark. Rapporten blev færdig i efteråret 2005 og udsendt til alle e-mail 
registrerede medlemmer samt lagt på DSKMs hjemmeside. Rapporten er i papirudgave sendt til de nye 
regioners politiske formænd samt til den sundhedsadministrative leder. Endvidere er den sendt til 
Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og sundhedsministeren. De kliniske mikrobiologiske afdelinger er 
blevet opfordret til selv at distribuere den lokalt til fora, hvor den kunne have interesse. 
DSKMs bestyrelse håber, at denne rapport kan være til hjælp ved den kommende specialeplanlægning i 
de nye regioner. Vi anerkender, at ikke alle synspunkter kunne bringes i denne kortfattede form, som 
rapporten har været lagt op til, idet modtagergruppen ikke har været en snæver mikrobiologisk 
specialistgruppe, men flere parter i sundhedsvæsenet og det politiske system.  
Vi tror dog at der er bred enighed om følgende hovedkonklusioner i rapporten: 
• Klinisk mikrobiologi skal bestå som selvstændigt speciale og være til stede i alle regioner for at give 

let adgang til diagnostik og rådgivning for de kliniske afdelinger og primærsektoren.  



• Nærhedsprincippet og tidsfaktoren er essentielle for optimal diagnostik og behandling af patienter 
med infektioner. Alle sygehuse bør døgnet rundt have adgang til akut klinisk mikrobiologisk 
diagnostik og rådgivning, samt i dagarbejdstiden kunne serviceres med kliniske konferencer og 
tilsyn. 

• Gode samarbejdsrelationer mellem de klinisk mikrobiologiske afdelinger og de kliniske afdelinger 
vil øge mulighederne for faglig udvikling af specialet og styrke forskning og udvikling. 

• Infektionshygiejne bør være en del af klinisk mikrobiologi, da forebyggelse af sygehusinfektioner 
bl.a. bygger på overvågning af enkeltpatienter, som netop er en naturlig del af specialets 
funktionsområde. 

Bestyrelsen takker medlemmerne af arbejdsgruppen for deres store indsats. Region Hovedstaden: 
Brita G. Bruun, Helle Holst, Niels Høiby, Helle Krogh Johansen (referent), Michael Kemp, Bettina 
Lundgren, Lene Nielsen, Kristian Schønning. Region Sjælland: Ram Dessau, Henrik Friis. Region 

Syddanmark: Kjeld Truberg Jensen, Per Schouenborg. Region Midtjylland: Svend Ellermann-Eriksen, 
Jens Kjølseth Møller, Jørgen Prag. Region Nordjylland: Tove Ejlertsen Jensen, Birgitte Korsager, Henrik 
Schønheyder. 
 
Årsmøde 
Bestyrelsen har udarbejdet et sæt reviderede regler for afholdelsen af DSKMs årsmøde 
(Sandbjergmødet). Reglerne kan ses på DSKMs hjemmeside og præciserer mødets formål og 
målgruppen for mødet, det faglige program, praktiske forhold omkring mødet inklusive tidsfrister og de 
økonomiske forudsætninger for afholdelse af mødet. DSKMs bestyrelse udpeger en Klinisk 
mikrobiologisk afdeling til at udarbejde forslag til det faglige program på mødets første dag, dette kan evt. 
varetages af flere afdelinger i en region. I et samarbejde med KMO og YM tilrettelægges 2. dagens 
fagpolitiske program.   
 
Efteruddannelsesdag: 
DSKM afholdt sin anden efteruddannelsesdag den 24. november 2005 - denne gang i samarbejde med 
KMO. Årets to specialespecifikke kurser (Molekylærbiologi og immunologi samt Patogenesekurset) leverede 
de 5 foredrag og undervisere, som i lighed med første gang blev udvalgt på baggrund af bl.a. 
tilkendegivelserne fra deltagerne på de to specialespecifikke kurser. Der var atter stor tilslutning til 
efteruddannelsesdagen fra DSKM medlemmer (nuværende og kommende speciallæger) og positive 
tilkendegivelser på den udleverede enquete. Tak til uddannelsesudvalgets og dets formand Helle Krogh 
Johansen for indsatsen med at opretholde det inspirerende høje niveau. Igen i år syntes alle, at vi skal 
fortsætte med at lave en årlig efteruddannelsesdag i DSKM/KMO-regi. ”Traditionen” med udlevering af 
et kursusbevis til alle deltagerne med henblik på at registrere continuing medical education (CME) blev 
fastholdt.  
 
Hjemmesiden og e-mail: 
Al information til medlemmerne fremsendes nu via e-mail og/eller lægges på hjemmesiden 
(www.dskm.dk). I 2006 udsendes bestyrelsens beretning og indkaldelsen til generalforsamlingen dog 
også med ordinær brevpost. Fremsendelse af foreningspost via e-mail forudsætter, at man har meddelt 
DSKMs sekretær sin e-mail adresse. 
 
Uddannelsesudvalget: 
Se særskilt beretning fra uddannelsesudvalget. 
 
Udpegning af medlemmer til vurderings- og ansættelsesudvalget for hoveduddannelsesstillinger: 
Sekretariatet for lægelig videreuddannelse i region Øst gjorde i efteråret 2005 i forbindelse med opslag af 
nye hoveduddannelsesforløb for 2006 DSKM opmærksom på, at de medlemmer selskabet havde udpeget 



til vurderings- og ansættelsesudvalget ikke var indstillet i overensstemmelse med de gældende 
retningslinier. Amtsrådsforeningen har besluttet, at der for hver af de 3 uddannelsesregioner skal 
indstilles to repræsentanter, hvoraf den ene skal repræsentere lands- og landsdelsafdelinger og den anden 
skal repræsentere ikke lands- og landsdelsafdelinger. Medlemmer i Region Syd opfylder kravene, men 
dette er ikke tilfældet i region Øst og Nord, hvor der ikke er repræsentanter fra ikke lands- og 
landsdelsafdelinger. DSKM blev derfor bedt om at indstille nye medlemmer, således at reglerne kunne 
overholdes.  
Bestyrelsen gjorde sekretariatet i region Øst opmærksom på, at det var DSKMs generalforsamling, som 
udpegede medlemmerne af vurderings- og ansættelsesudvalget og fik derfor udsættelse til 
førstkommende ordinære generalforsamling i 2006. Det formelt ukorrekt sammensatte vurderings- og 
ansættelsesudvalg fik på den baggrund lov til i november 2005 at besætte hoveduddannelsesforløbene for 
2006. 
DSKMs bestyrelse har argumenteret for, at alle klinisk mikrobiologiske afdelinger med læger ansat i 
hoveduddannelsesstillinger burde være repræsenteret i vurderings- og ansættelsesudvalget. Det ville øge 
antallet af medlemmer fra de nuværende 9 + 2 (DSKMs og YMs særskilte repræsentanter) til 13 + 2. Det 
kunne i praksis løses ved, at de udpegede suppleanter også indtrådte i udvalget. Denne løsning blev 
afslået af sekretariatet for lægelig videreuddannelse af principielle grunde. En løsning, hvor de udpegede 
medlemmer og deres suppleanter på skift indtrådte i udvalget i beskikkelsesperioden kunne dog 
accepteres af sekretariatet. 
Bestyrelsen skal derfor ved Generalforsamlingen i 2006 foreslå følgende til godkendelse: 

1) Den nuværende beskikkelsesperiode, som udløber i 2007, forlænges med ét år. 
2) Region Syds repræsentanter (medlem og suppleant) fortsætter frem til 2008. 
3) I region Øst og Nord udpeges repræsentanter blandt de nuværende beskikkede medlemmer og 

suppleanter mhp. at Amtsrådsforeningens regler opfyldes. Dette kan gøres ved at beskikke de 
nuværende medlemmer ét år som fuldgyldige medlemmer af udvalget og et år som suppleanter på 
skift i den kommende to års periode, og ved at udpege nye medlemmer som repræsenterer ikke 
lands- og landsdelsafdelinger. 

Hoveduddannelsesstillinger 
Ved besættelsen af hoveduddannelsesstillinger med start i marts 2006 måtte vurderings- og 
ansættelsesudvalget konstatere, at selvom der var 6 kvalificerede ansøgere til 6 stillinger måtte man i 
første omgang nøjes med at besætte de 5 stillinger, idet den ene stilling i region Nord med 1 års 
ansættelse på SSI ikke havde ansøgere. Efterfølgende er stillingen besat som et rent region Nord forløb i 
lighed med det allerede eksisterende decentrale uddannelsesforløb. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
denne decentralisering af begge hoveduddannelsesforløb i region Nord fremover bliver permanent ikke 
mindst i lysets af SSIs tilsagn om deltagelse som hoveduddannelsessted kun rækker to år frem og er 
knyttet til, at SSI har en aftale om mikrobiologisk servicering af Roskilde Amt. 
Bestyrelsen mener derfor, at de 3 uddannelsesregioner fremover kommer til at spille en større 
selvstændig rolle i vurderings- og ansættelsessituationen omkring hoveduddannelsesforløbene. Dette bør 
derfor også fremover afspejle sig i holdningen til udpegning af repræsentanter til det nuværende 
vurderings- og ansættelsesudvalg. Alle klinisk mikrobiologiske afdelinger med hoveduddannelsesforløb 
bør udpege en repræsentant, som mødes regionalt og diskuterer stillingsbesættelserne. Blandt disse 
repræsentanter kan der så udpeges de personer, som DSKMs bestyrelse formelt skal indstille til 
godkendelse i det regionale råd (nuværende regler).  
  
ESCMID: 
Det første møde i det nye ESCMID European Council fandt sted under ECCMID kongressen i 
København i april 2005. De enkelte selskaber vil blive repræsenteret i ESCMID European Council ved 
deres formand eller en ad-hoc udnævnt substitut. DSKM er indmeldt som associeret selskab under 
ESCMID. 



Den 15. ECCMID kongres i København blev en stor begivenhed som viste at Dansk selskab for Klinisk 
Mikrobiologi i et samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin kunne løfte opgaven som 
national samarbejdspartner for ESCMID. Stor tak til kongressens præsident Niels Høiby og til DSKMs 
medlemmer som bidrog til dette arbejde. Udover det faglige udbytte får DSKM som medarrangør 
halvdelen af det nationale overskud ved afholdelsen af kongressen, og det er blevet til ca. 230.000 kr. 
Bestyrelsen har foreløbigt besluttet, at disse midler skal bruges til at øge kvaliteten af DSKMs 
videnskabelige møder fremover bl.a. igennem invitation af flere udenlandske foredragsholdere. 
 
Øvrige sager: 
Lautrop H, Høiby N, Bremmelgaard A, Korsager B. Bakteriologiske undersøgelsesmetoder, FADL's 
Forlag, 1979. (er med tilladelse fra FADL indskannet og kan downloades fra punktet "Rapporter" på 
DSKMs hjemmeside) 
 
Høring af Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza. Sundhedsstyrelsen har beredskabsplan for 
pandemisk influenza 2006 til høring hos bl.a. DSKM. Pandemiplanen skal lægge rammerne for 
beredskabet under en kommende influenzapandemi. Den skal dels beskrive de nationale opgaver og 
rammerne for det decentrale beredskab. Som et meget væsentligt princip bygger planen på det generelle 
sundhedsberedskab, som er beskrevet i ”Sundhedsstyrelsens Håndbog om Sundhedsberedskab i 2005”. 
Planen er udarbejdet med bistand fra Pandemigruppen, der er en national rådgivende komité for 
beredskab mod pandemisk influenza. DSKM har ikke en officiel repræsentant i denne gruppe. 
Beredskabsplanen er udsendt til DSKMs medlemmer per e-mail mhp. kommentarer til bestyrelsen. 
DSKM har i skrivende stund ikke afleveret høringssvar; men vil gøre dette. Seneste svarfrist er den 13. 
marts. 
 
DSKM er blevet bedt om at udpege referenter til afsnit om antimikrobielle lægemidler på Fremtidens 
Lægemiddelinformation (Lægemiddelkataloget udsendt af Dansk Lægemiddelinformation). Både 
forfatterne og referenterne til de forskellige afsnit i lægemiddelkataloget er nu på plads og vil fremgå af 
DSKMs hjemmeside under punktet ”Udvalg”. Det er kun referenterne, der er udpeget af DSKM. 
 
 
Marts 2006, Jens K. Møller, Formand 
 


