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Referat af bestyrelsesmøde nr. 270

Telefonmøde fredag 091002

Virtuelt tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL), Hanne Marie Holt (HH) og
Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent).
Afbud: Gitte Hartmeyer, Svend Ellermann-Eriksen (SEE).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 269
2. Tidspunkt for næste møde
3. Nyt fra formanden (Faglig profil, tilbagemelding fra det landsdækkende
videreuddannelsesudvalg, Evaluering af 40-års jubilæum)
4. Nyt fra sekretæren
5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer
6. Henvendelser til DSKM fra patienter og privatpersoner - generelle overvejelser pba henvendelse fra en patient med Borrelia-infektion
7. Fremtiden for YM og kriterier for medlemsskab af DSKM
8. Landsdækkende instrukser / MoM
9. Årsmøde 2010
10. Videnskabelige møder.
11. Evt.

ad 1. Revideret referat fra #269 var ikke rundsendt og er ikke godkendt. Godkendt referat fra #268
ligger på DSKMs hjemmeside.
ad 2. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 3/11 2009 kl. 12:30 - 15:30 på KMA RH.
ad 3. Cand scient, PhD Thomas Bjarnsholdt har ansøgt om medlemsskab af DSKM. Thomas har
siden 1/3 2008 været ansat på KMA Rigshospitalet som molekylærbiolog og har tidligere
ekspertfunktion fra DTU hvor han har arbejde med cystisk fibrose, P. aeruginosa og biofilm.
Bestyrelsen vurderer, at han lever op til kravene om 2 års ansættelse i Klinisk Mikrobiologisk
ekspertområde, og vil anbefale optagelsen til den kommende generalforsamling. NNL skriver til
Thomas Bjarnsholdt og sætter ham på maillisten. Nye medlemmer optaget på GF 2009 (Sidsel
Böcher, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Gitte Nyvang Hartmeyer, Henrik Calum, Michael Pedersen,
Line Skjøt-Rasmussen, Ute Wolff Sønksen) er meddelt lægeforeningen ved SEE.
Konference om nationale kliniske retningslinjer den 6. oktober. Indbydelse fra Lægeforeningen.
DSKM deltager ikke.
Invitation fra Sundhedsstyrelsen til temadag vedr. de speciale-specifikke kurser 28/1 9:30 - 16:00 i
Charlottehaven, Kbh Ø. Formanden for Uddannelsesudvalget Kristian Schiønning er inviteret,
bestyrelsens plads tilbydes formand for det landsdækkende videreudd. råd Alice Friis-Møller, som
efterfølgende har accepteret at give fremmøde.
Om invitation til artikel til UfL om "den eller de vigtigste begivenheder indenfor specialet i det
forløbne år", her blev det besluttet at spørge KMA Hillerød om de vil beskrive Clostridium difficile
epidemiologien i DK. Bente Olesen og Dennis Hansen har efterfølgende accepteret opgaven og vil
fremsende manuskript til bestyrelsen til gennemsyn inden indsendelse til UfL (UfL deadline: 23.
november).
Om faglig profil, denne har været forelagt videreudd. rådet og fremsendes nu til sekretariatschef
Mikael Bjørn Poulsen, region Øst, og herefter til Danske Regioner. Hoveduddannelsesstillingerne
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opslås i uge 45 med ansøgningsfrist i uge 47 og forventeligt møde i ansættelsesudvalget 2/12.
Mikael Bjørn Poulsen, region Øst er rykket for svar.
Evaluering af 40-års Jubilæum: Flot fremmøde, generelt fine foredrag, fornem fest. Foredragene
kunne med fordel have været på 30 og ikke 45 minutter, og det var trist at 8 tilmeldte udeblev fra
festen uden afbud. Dette har kostet DSKM en udgift i omegnen af 10 000,- og forårsagede
irriterende huller i bordplanen.
Om planlagt møde om infektiøs endocarditis, HKJ afklarer at mødet bliver uden indflydelse fra
industrien, hvis det bliver uden indflydelse kan DSKM stå som med-arrangør.
APMIS har godkendt Henrik Carl Schønheyder som member of editorial board.
ad 4. Laurids Siig Christensen har meldt sig ud af DSKM. Fem medlemmer er i restance. NNL
tjekker op på DADLs "rykkersystem"
ad 5. BL har hjulpet Leif Percival Andersen med at beskrive DSKM til brug for "Association of
European Societies on Infection Control and prevention" for nationale selskaber indenfor
infektionshygiejne; næste møde med LPA som repræsentant for DSKM er i Vilnius 8-11/10 2009.
Marianne Voldstedlund er ansat af SSI til "kode-mapning" for den landsdækkende Mikrobiologiske
Database.
ad 6. Diskussionen er rejst pba. en henvendelse fra en privatperson om klaringsrapporten om
Borrelia, der findes på DSKMs hjemmeside. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi ikke kan eller
skal håndtere henvendelser fra privatpersoner, men vi må selvfølgelig overveje om
klaringsrapporten er forældet. HKJ rundsender udkast til henvendelse til Ram Dessau, om der er
tilkommet væsentlig ny litteratur, som gør at rapporten er blevet forældet og bør opdateres eller om
indhold, diagnostik og anbefalinger stadig er tidssvarende.
ad 7. Udskudt pga afbud fra GHM.
ad 8. Afventer tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen.
ad 9. HH har skrevet til firmaer der tidligere har støttet årsmødet og vil også henvende sig til andre
firmaer. HH vil også forestå anmeldelse til "Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet".
ad 10. Punktet blev kun behandlet summarisk; mest presserende er efteruddannelsesdagen 4/11,
men programmet er ikke udmeldt. Samme dag er der møde i DEKS. Det vides heller ikke, om der er
en Wyeth pris at uddele. BL vil kontakte Jens Møller vedr. Wyeth pris, NNL vil kontakte Kristian
Schiønning om evt. udsættelse af efteruddannelsesdag til januar 2010; efterflg har Kristian meddelt
at programmet er aftalt og at efteruddannelsesdagen vil blive afholdt 4/11.
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