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Referat af bestyrelsesmøde nr. 271                       Tirsdag den 3/11 2009, KMA RH 

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL) (ikke punkt 1-4), Hanne Marie 
Holt (HMH), Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent), og 
Uffe Vest Schneider (UVS, repræsenter YM). 

Afbud: Gitte Nyvang Hartmeyer (GNH, associeret YM). 

Udeblevet: Jenny Dahl Knudsen (JDL, associeret KMO) 

 

Ad 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder #269 og #270. 

Referater godkendt. 

 

Ad 2. Nyt fra formanden. 

Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe (DBMG) lægger fremover deres årsrapport på 
hjemmesiden, begyndende med 2008.  

Pfizer har til DSKM meddelt deres opkøb af Wyeth.  

Henvendelse fra redaktionssekretær Aase Bak, Dansk lægemiddelinformation A/S, vedr. 
vores referenter til “medicin.dk”. SEE melder tilbage at referenterne indstilles til fortsat 
funktion.  

Dansk Medicinsk Selskab har udsendt spørgeskema til formændene for de videnskabelige 
selskaber om ”Efterudannelse - et glemt område”, der blandt andet handler om sponsorering. 
SEE udfylder skemaet.  

Der er modtaget indbydelse til Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskabsmøde den 12/11, 
men på grund af forfald deltager DSKM ikke i repræsentantskabsmødet.  

Der er endnu ikke kommet svar fra Ram Dessau ved evt. opdatering Borrelia af 
klaringsrapporten. 

 

Ad 3. Nyt fra sekretæren. 

Intet nyt.  

 

Ad 4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. 

Intet nyt. 

 

Ad 5. DSKM videnskabelige møder 

”Rengøringsmødet” er blevet fastsat til den 3/2 2010 på SSI, som et fælles møde mellem SSI, 
DSKM, og Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker. Foråret 2010 må anses for ”optaget” 
[rengøringsmøde (3/2), årsmøde (12-13/3), Endocarditismøde (24/3), biofilmmøde (15/3), 
DanRes møde (forårsmøde ikke fastsat)]. Ideer til videnskabelige møder efterår 2010 eller 
foråret 2011 er fx møde om sepsis (JDK) og et møde om nye diagnostiske metoder (NNL). 
Epidemiologimøde/kursus om case-definition og termer i forbindelse med udbrud (foreslået af 
Birgitte Korsager; BL og Kåre Mølbak vil arrangere). Evt Clostridium difficile møde afventer, 
da emnet måske dækkes af rengøringsmødet. Evt. influenzamøde afhænger af epidemiens 
udvikling. 
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Ad 6. YM fremtid og kriterier for medlemskab af DSKM. 

UVS fremlagde overvejelser fra YMs bestyrelse, der var rundsendt i notat. YM mener, at der 
fortsat skal være et forum for yngre kolleger, der dog vil være YMere i kortere tid pga den 
fremrykkede uddannelse. YM har en fond på ca. 58 000 kr. Man påtænker at ændre formålet 
for fonden til støtte af udvekslingsbesøg på udenlandske laboratorier. Arbejdet med at 
etablere og vedligeholde et forum for de yngre er stort, kræfterne er få, hjemmesiden er 
nedlagt. Målgruppen er måske under 10, bedømt på sidste GF, der var lagt i forbindelse med 
et A-kursus. 

HKJ foreslår let adgang til DSKM for læger, YM kan eventuelt blive en ”arbejdsgruppe” med 
egen ”fane”. Set fra bestyrelsens side er YMs vigtigste rolle at levere input, kritik og 
kommentarer til speciallægeuddannelsen. NNL taler for en omdannelse af YM til fx at 
omfatte alle der endnu ikke er speciallæger, hvilket vil udvide målgruppen til alle 
uddannelsessøgende. SEE hilser velkomment at åbne bredt op for læger, vi må dog være 
opmærksomme på valgbarhed til bestyrelsen, der bør ”øremærkes” en plads til en læge i 
hoveduddannelse. Der gøres runde om holdning til at åbne op for at alle læger kan blive 
indmeldt i DSKM. Adgangsbegrænsningen til DSKM er en gammel regel, der skulle beskytte 
foreningen mod industri-interesser, og måske også mod andre laboratorie- og kliniske-
specialer. Imidlertid er DSKM i dag en stor og robust forening og kan ikke være i fare for 
”fjendtlig overtagelse”. Med stemmerne 5-0 vedtages at udarbejde nye vedtægter. 
Udarbejdelse af forslag til nye vedtægter sendes i udvalg hos formandskabet (HKJ og BL). 
Kriterier for adgang for ikke-lægelige medlemmer og deres valgbarhed skal også medtænkes i 
overvejelserne. 

 

Ad 7. Årsmøde 

Der diskuteres tidsplan, de nødvendige pauser må opvejes mod krav til konfrontationstimer. 
Den sidste tidsplan rundsendt af HMH blev vedtaget. Program for lørdag ikke endelig. Der er 
afsat en time til PhD’er, (Jens-Ulrik Jensen, Sussie Laustsen, evt. andre). Mht. fagpolitik bør 
der være plads til drøftelse af bestyrelsens overvejelser om medlemskriterier, fx under titlen: 
”DSKM: nu åben for alle!” (30 min); der skal også diskuteres Specialeudmelding (30 min). 
Der er fortsat to åbne punkter á 30 min (afventer KMO). Vi vil igen i år invitere firmaer til at 
åbne stande på årsmødet, HMH omdelte udkast til firma-invitation og har også udarbejdet 
fakturaer, der nu er nødvendige for firmaernes regnskab. Sponsoreringen anmeldes af HMH 
til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL), deadline for tilmelding til NSL er 
10/11. Programmet anføres anmærkning om sponsorstøtte. Prisniveauet for 2008 fastholdes, 
dvs. 1200,- for medlemmer af DSKM, 2500,- for ikke-medlemmer, og 10 000,- (+ minimum 1 
deltager til fuld betaling) for en udstillingsstand 

 

Ad 8. Endocarditismøde. 

Firmasponsorering i planlagt endocarditis møde blev gennemgået. Ved sidste møde betalte 
industrien for foredragsholdere og frokost, og firmaets navn stod på indbydelsen. Præcedens 
har været, at DSKM ikke kan være medarrangør, når et lægemiddelfirma havde indlæg på et 
videnskabeligt møde. 

Det blev besluttes at DSKM kan være medarrangør, forudsat at arrangementet 
(endocarditismøde 24/3) bliver anmeldt til NSL. 

 

Ad 9. Evt. 

SEE beretter at Region Midt er ved at opstarte udredning af alle laboratoriespecialerne og 
afdelingerne i hele regionen, arbejdet skal være færdig til april. Det er formentlig for tidligt til 
at blive et programpunkt på årsmødet 2010.. 
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Forslag til GF er torsdag 18/3 2010, foredragssalen er reserveret.  

 

Ad 10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

Mandag den 11. januar kl. 12.00 på Rigshospitalet. 

 


