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Formandens beretning til DSKM’s generalforsamling den 2. april 2016 
 

 
Bestyrelsen har bestået af:  
Svend Ellermann-Eriksen, formand  

Inge Panum, næstformand  

Hans Linde Nielsen, sekretær  

Mette Damkjær Bartels, kasserer 

Sanne Grønvall Kjær Hansen, medlem 

 

Der har været afholdt 5 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Et af bestyrelsesmøderne 

har været afholdt som telefonmøde.  

 

 

Generalforsamlingen 2016: 
Årets generalforsamling afholdes lige akkurat uden for den ramme, der er afsat i DSKM’s love. 

Lovene angiver at generalforsamlingen skal afholdes i marts måned. Vi har for at få høj deltagelse ved 

generalforsamlingen opbygget den tradition, at generalforsamlingen afholdes på anden-dagen af 

årsmødet. I år har Nyborg Strand været optaget alle fredag-lørdage i marts, hvorfor vi har været 

nødsaget til at flytte årsmødet og dermed også generalforsamlingen til d. 1. og 2. april. Alle 

medlemmer er i mail af 26/1 2016 blevet orienteret om dette. Bestyrelsen har ikke modtaget 

indvendinger mod at flytte generalforsamlingen til starten af april. 

 

 

Medlemsstatus  
Bestyrelsen har gennem lægeforeningen og egne opgørelser gennemgået medlemsstatus. Før 

godkendelse af årets nye medlemmer har DSKM 220 ordinære medlemmer. Heraf er 11 over 70 år, og 

13 er ikke erhvervsaktive. Desuden er der 18 korresponderende medlemmer. 

 

Der er 31 nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen:  

Alex Christian Yde Nielsen, reservelæge, KMA, Hvidovre;  

Arnold Dungu, reservelæge, KMA, Herlev;  

Aya Baram, reservelæge, almen praksis, København;  

Cecilie Hestbech Lundorff, reservelæge, KMA, Aarhus;  

Christen Rune Stensvold, seniorforsker, Parasitologisk Laboratorium, SSI;  

Ditte Helene Lundsted, molekylærbiolog, KMA, Aalborg;  

Gitte Qvist Kristiansen, molekylærbiolog, KMA, Hvidovre;  

Heidi Meiniche, reservelæge, KMA, Hvidovre;  

Jan Lorenzen, seniorprojektleder, Medicinsk Bioteknologi, Teknologisk Institut;  

Janne Kudsk Klitgaard, lektor, SDU, Odense;  

Jannik Fonager, molekylærbiolog, Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, SSI;  

Jeanette Drost Thomsen, reservelæge, KMA, Aalborg;  

Kirstine Søgaard, reservelæge, KMA, Aalborg;  

Kristian Bagge, reservelæge, Kirurgisk, Thy-Mors;  

Lasse Skafte Vestergaard, reservelæge, KMA, Rigshospitalet;  

Lukas Ocias, ph.d-studerende, mikrobiologi og infektionskontrol, SSI;  

Mahtab Chehri, ph.d.-studerende, KMA, Hvidovre;  

Marc Stegger, akademiker, Mikrobiologi og Infektionskontrol, SSI;  

Maria Christina Harpsøe, reservelæge, KMA, Hvidovre;  

Maria Goul Andersen, reservelæge, KMA Aarhus;  

Maria Pals Bendixen, reservelæge, KMA, Rigshospitalet;  

Martin Bækby Jensen, reservelæge, KMA, Aarhus;  
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Mie Frid, akademiker, SSI;  

Paal Skytt Andersen, afsnitsleder, Mikrobiologi og Infektionskontrol, SSI;  

Rasmus Hare Jensen, akademiker, Mikrobiolog og Infektionskontrol, SSI;  

Rie Dybboe, ph.d.-studerende, Hud- og allergiafdelingen, Gentofte;  

Samuel Azuz, reservelæge, Infektionsmedicin, Aalborg;  

Sanne Løkkegaard Larsen, molekylærbiolog, KMA, OUH;  

Silje Vermedal Høgh, molekylærbiolog, KMA OUH;  

Sofie Skovmand Rasmussen, reservelæge, KMA, OUH;  

Steen Rasmussen, Akademiker MPH, KMA, Hvidovre. 

 

 

Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen professor Hilde de Reuse, Unite Pathogenese 

de Helicobacter, Département de Microbiologie, Institut Pasteur, Paris, France. 

 

Medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer er 251 ordinære og 19 

korresponderende medlemmer. 

 

 

 

Kontingent og mailadresser 

Ved årets kontingentindbetaling havde Lægeforeningen ved en fejl sat medlemskab af Dansk 

Patologiselskab på indbetalingskortet. Bestyrelsen fik rettet op på fejlen, men det gav nogen forvirring. 

Vi håber alle har fået betalt for de rette medlemskaber.  

 

For at sikre kommunikationen beder vi alle medlemmer om at huske at indmelde eventuel ny mail-

adresse til selskabets sekretær på dskm@dskm.dk.  

 

 

Speciallægeuddannelsen 

I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse har DSKM én repræsentant. 

 

Ansøgningsrunden til hoveduddannelsesstillinger med start pr. 1. marts 2016 blev besat som følger:  

 

Videreuddannelsesregion Nord:   Kirstine Kobberøe Søgaard. 

Lisbeth Lützen. 

Videreuddannelsesregion Syd:   Lis Høy Marbjerg. 

Videreuddannelsesregion Øst:   Frederik B. Hertz. 

Katrine Hartung Hansen. 

Uffe Vest Schneider. 

 

De nye hoveduddannelseslæger bydes hjerteligt velkommen i Klinisk Mikrobiologi. 

 

 

Medlemsmøder  
For detaljeret program, emner og foredragsholdere henvises til DSKM’s hjemmeside: DSKM.dk 

 

6. marts - 7. marts 2015  
Årsmøde 2015 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Statens Serum Institut. 

 

19. maj 2015 

Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. 

Foredragsholder: La professeure Hilde de Reuse, Unite Pathogenese de Helicobacter, 

Département de Microbiologie, Institut Pasteur, Paris, France: "Transport and storage of Nickel, an 

essential virulence determinant of Helicobacter pylori.” 

 

mailto:dskm@dskm.dk
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20. maj 2015 

Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Odense Universitetshospital. 

Foredragsholder: La professeure Hilde de Reuse, Unite Pathogenese de Helicobacter, 

Département de Microbiologie, Institut Pasteur, Paris, France: "Helicobacter pylori, chronic 

inflammation and gastric cancer." 

 

26. maj 2015  
Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholdt uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i 

Klinisk Mikrobiologi. Odense Universitetshospital. 

 

2. juni 2015 

Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe: Tarmbakteriologisk diagnostik, overvågning og 

udviklingsprojekter. Odense Universitetshospital. 

 

15. juni 2015 

Møde i Dansk MALDI ToF MS arbejdsgruppe: Validering og verifikation. KMA, Slagelse Sygehus. 

 

15. juni 2015 

PCR-kursus - del 2. Afholdt af DSKM’s arbejdsgruppe, MolNet. Vejle Sygehus.  

 

10. september 2015 

DSKM’s resistensovervågningsmøde (DANRES). Vejle Sygehus. 

 

17. september 2015  

DSKM’s program ved DEKS Brugermøde, Session nr. 5. Kolding.  

 

8. oktober 2015 

Stiftende møde i DSKM’s NGS arbejdsgruppe:  Hvorfor NGS gruppe nu; Planen for NGS i Region 

Hovedstaden; Den Nationale NGS database - et vindue lige nu; National overvågning; Fremtidige 

tiltag og projekter - forankring gennem samarbejde. Hvidovre Hospital. 

 

8. oktober 2015 

Møde i ”Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM”. Aarhus Universitet. 

 

10. november 2015  

DSKM’s Virologi-dag: Denguevirus og chikungunya, lidt om europæiske udbrud; Adenovirus, 

enterovirus og morbilli, klinik og billeder; Status på MFR vaccination i Danmark; Udryddelse af virus, 

morbilli og polio; Hepatitis C, patogenese og behandlingsnyheder. SSI. 

 

17. november 2015  
Årlige endokarditismøde: ”Forskning i endokarditis”. Herlev Hospital. 

 

15. marts 2016 

DSKM’s resistensovervågningsmøde (DANRES). SSI. 

 

1. - 2. april 2016  
Årsmøde 2016 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: KMA, Odense. 

 

 

Planlagte medlemsmøder med kendt dato  
Du kan få et overblik over kommende møder og kurser i DSKM's kalender på DSKM.dk. 

 

11. maj 2016  
Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholder uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i 
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Klinisk Mikrobiologi. Antibiotic stewardship; Molekylærbiologiske metoder anvendt i klinisk 

mikrobiologi; Identifikation ved hjælp af masse spektrometri (MALDI-TOF); Specialets organisation 

og fagpolitiske organer; Resistensmekanismer; Metoder til resistensbestemmelse. Odense 

Universitetshospital. 

 

24. maj 2016 

Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. 

Foredragsholder: Dr. Jean-Claude Manuguerra, Laboratory for Urgent Response to Biological Threats, 

Institut Pasteur, Paris, France: "Novel RNA viruses, Coronavirus from the camel and Ebolavirus from 

the bat". 

 

25. maj 2016 

Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Odense Universitetshospital. 

Foredragsholder: Dr. Jean-Claude Manuguerra, Laboratory for Urgent Response to Biological Threats, 

Institut Pasteur, Paris, France: "Inactivation of RNA virus excreted to the environment and 

vaccination". 

 

 

Videnskabelige møder  
DSKM har været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder jf ovenstående. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle arbejdsgrupper, mødearrangører og foredragsholdere for det gode 

initiativ og det store og flotte arbejde, de har gjort for at arrangere møder i DSKM-regi. Vi takker 

naturligvis også medlemmerne for god og aktiv deltagelse. 

 

 

Årsmøde  
DSKM’s årsmøde bliver for ottende gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år 

har haft økonomisk balance har bestyrelsen besluttet at fastholde det relativt lave deltagerbidrag (900 

kr. for medlemmer og 2000 kr. for eksterne deltagere). Bestyrelsen takker KMA, Odense for deres 

store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. 

 

Den Mikrobiologiske Trio ved Jørgen Kurtzhals, Ram Dessau og Mogens Kilian har desværre måtte 

melde afbud i år. Vi takker trioen for de mange gode musikoplevelser de har givet os ved årsmøderne. 

Skulle der være andre af selskabets medlemmer med musikalske evner og lyst til at berige os alle, vil 

det være stærkt, om vi kunne danne en ny eller supplerende musiktradition ved årsmøderne. 

 

Reglerne for samarbejde med industrien er efterhånden relativt stramme. Vi skal selvfølgelig 

overholde disse regler, hvorfor vi nu har besluttet at lukke af mellem møderummet og 

udstillingsrummet ved årsmødet. Ligeledes har vi besluttet at underholdning (musikken om aftenen) 

betales af selskabet og ikke fra årsmødekontoen, således at industriens betaling for stande ikke kan gå 

til betaling af underholdning. 

 

 

DSKM’s forskningspris  
DSKM’s forskningspris for klinisk mikrobiologi, 2016 tildeles overlæge, Robert Leo Skov, 

Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne, SSI. Prisen tildeles for Roberts mangeårige 

ihærdige forskningsarbejde med S. aureus og antibiotikaresistens. Selskabets forskningspris uddeles 

igen i år på førstedagen af årsmødet. 

 

 

DSKM’s hjemmeside  
Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets medlemmer. Selskabets 

aktiviteter, videnskabelige møder, uddannelse, videnskabelige og faglige vejledninger, rapporter og 

anden specialerelevant information skal kommunikeres tidstro. Helga Schumacher har gennem de 

seneste år udført et fantastisk stort arbejde med at administrere hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne 
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sige Helga tak for en kæmpe indsats. Da Helga nu går på pension, søger bestyrelsen en ny webmaster - 

meget gerne et yngre medlem.  

 

Medlemmer der har mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til 

DSKM’s sekretær på DSKM@dskm.dk.  

 

 

Uddannelsesudvalget  
DSKM’s love bør ændres, så de postgraduate kliniske lektorer (PKL) bliver fødte medlemmer af 

uddannelsesudvalget. Bestyrelsen har dog allerede taget hensyn til dette ved udpegning af 

repræsentanter fra uddannelsesregionerne.  Lovene skal ligeledes præcisere, at formanden for 

uddannelsesudvalget i henhold til Sundhedsstyrelsens krav til hovedkursusledere skal være 

speciallæge i Klinisk Mikrobiologi. Se i øvrigt særskilt beretning fra uddannelsesudvalget. 

 

DSKM’s bestyrelse afholder fortsat de årlige nationale uddannelsesrådsmøder for at koordinere 

speciallægeuddannelsen og stimulere erfaringsudvekslingen. Vi vurderer at dette forum er vigtigt for 

specialet, da arbejdet ikke løftes af videreuddannelsessekretariaterne. Næste møde er planlagt til d. 18. 

april 2016. 

 

Der er fra Sundhedsstyrelsen stigende krav om kompetencevurdering i speciallægeuddannelsen. For at 

faget kan være godt klædt på til arbejdet på dette område, bevilligede bestyrelsen midler til, at 

hovedkursusleder Barbara Holzknecht kunne deltage i kursus om kompetencevurdering i London, 

oktober 2015. En arbejdsgruppe under uddannelsesudvalget bestående af Barbara Holzknecht, Lise 

Tornvig Erikstrup, Thomas Greve, Marianne Kragh Thomsen, Thomas Sydenham, Sara Thønnings og 

Pia Littauer tog derefter på en 2-dages workshop i Middelfart, finansieret af DSKM, for at udvikle 

kompetencevurderingsredskaber til vores fag. Disse redskaber vil blive præsenteret på årsmødet og de 

vil blive afprøvet i mindre skala i enkelte afdelinger, hvorefter de ved den pågående revision tænkes 

indskrevet i målbeskrivelsen. 

 

 

Rekrutteringsfolder 

Yngre Mikrobiologer udarbejdede sidste år en rekrutteringsfolder om vores speciale. Husk at bruge 

den ved arrangementer for lægestuderende og yngre læger. Flere foldere kan rekvireres ved Thomas 

Greve, KMA, Aarhus. 

 

 

Arbejdsgrupper under DSKM  
DSKM har følgende arbejdsgrupper: DANRES og DANRES-M, Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe 

(TARMBAKT), Endocarditis arbejdsgruppen, Biofilm arbejdsgruppen, Dansk Maldi-ToF 

(massespektrometri) arbejdsgruppe (DAN-MS), Molekylærbiologisk Netværk (MolNet), 

Arbejdsgruppen for klinisk mikrobiologisk terminologi (MikroTerm gruppen), MDS-gruppen, og 

Yngre Mikrobiologer. 

 

Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe (TARMBAKT) har opdateret DSKM’s vejledning om: ”Diagnostik 

af bakterielle mave-tarminfektioner” (se DSKM’s hjemmeside). 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med DANAK skal udarbejde en national beskrivelse 

af krav til validering og kvalitetskontrol i mikrobiologien. Der er endnu ikke udarbejdet et 

kommissorium. Der er overvejelser om at etablere en ny arbejdsgruppe vedr. Point of Care i den 

kliniske mikrobiologi. Bestyrelsen støtter dette, men har endnu ikke modtaget et udkast til 

kommissorium. 

 

 

mailto:DSKM@dskm.dk
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Dansk-fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann  
Komitéen blev grundlagt 1998 for at invitere medlemmer af gruppen for resistensbestemmelse under 

la Société française de Microbiologie til Danmark. Ved hjælp af støtte fra Den franske Ambassade i 

Danmark har komitéen hvert år kunnet invitere en eller to franske kolleger til at holde forelæsninger 

på SSI og i KMA, Odense.  

 

I 18 år har komitéen haft en meget dedikeret formand i professor, Knud Siboni, der nu ønsker at 

trække sig fra posten. DSKM’s bestyrelse ønsker varmt at takke Knud Siboni for den helt 

ekstraordinære indsats for Dansk-fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann og for DSKM som 

videnskabeligt selskab. Ved at arrangere de mange videnskabelige foredrag og personligt tage sig af 

foredragsholderne har Siboni på allerfineste vis løftet en stor opgave i forhold til at repræsentere dansk 

klinisk mikrobiologi og skabe internationale kontakter for faget. Knud Siboni er Riddere af 1. grad af 

Dannebrog og er officer af de Akademiske Palmer (fransk). Knud Siboni har haft god kontakt til Den 

franske Ambassade og vil fortsat være medlem af komitéens bestyrelse, hvilket vi er ham meget 

taknemlig for. Som ny formand for komitéen peger DSKM’s bestyrelse på overlæge, professor Mikael 

Kemp, KMA, Odense Universitetshospital. 

 

 

CPO-udvalg 

Bestyrelsen har nedsat et CPO-udvalg til at udarbejde et notat som skal danne baggrund for DSKM’s 

faglige anbefalinger vedr. håndtering af CPO i Danmark. Der ønskes et notatet der beskriver forhold 

vedrørende overvågning, herunder epidemiologi, eventuel anmeldepligt, guidelines for screening af 

patienter, laboratorieundersøgelser incl. detektion og karakterisering, infektionshygiejniske 

forholdsregler incl. anbefalinger vedr. isolation, og behandling. Udvalget er sammensat af 1-2 kliniske 

mikrobiologer fra hver region, 1 repræsentant fra CEI, 1 repræsentant fra Referencelaboratoriet for 

Antibiotika Resistens, 1 repræsentant fra DanresM samt 1 repræsentant fra Fagligt Selskab for 

Hygiejnesygeplejesker. 

 

Bestyrelsen valgte at nedsætte et udvalg med defineret repræsentation og en klart defineret opgave. 

Når denne opgave er løftet kan området fremadrettet følges af en almindelig åben arbejdsgruppe under 

DSKM. Mikala Wang er blevet formand for udvalget, og udvalget og DANRES-M har indtil nu 

udarbejdet en behandlingsvejledning: ”Antibiotikabehandling af infektioner med carbapenemase-

producerende Enterobacteriaceae (CPE)”. 

 

 

DANRES og DANRES-M  
Medlemmerne af DANRES-M har involveret sig intensivt i arbejdet i NordicAST. Bestyrelsen støtter 

varmt at vi involverer os i og er med til at præge den Nordiske udvikling på dette område af faget.  

 

 

NSCMID 

Svend Ellermann-Eriksen deltog ved NSCMID’s kongres i Umeå i et møde med formændene for 

selskaberne fra de øvrige deltagerlande. Formålet var at vende muligheder og ideer til hvordan de 

Nordiske selskaber kan samarbejde tættere end i dag og facilitere mikrobiologisk og 

infektionsmedicinsk forskningssamarbejde i Norden. Information om møder i nabolandene, 

samarbejde om kursusaktivitet i speciallægeuddannelsen og opslag og information om 

forskningsprojekter blev overvejet.     

 

 

Høringer: 

Antallet af høringer der udsendes via LægeVidenskabelige Selskaber (LVS) er faldet kraftigt det sidste 

år. Langt de fleste af disse var ikke relevante for vores fag. DSKM’s bestyrelse har selv eller sammen 

med højt kompetente medlemmer indsendt høringssvar vedr. det som selskabet har direkte berøring 

med. Væsentlige høringer har været rundsendt til alle medlemmer: ”Vejledning om tuberkulose - 

anmeldelse, smitteopsporing og hygiejne”, ”Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af 
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seksuelt overførbare infektioner 2015”, ”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” og 

”National klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse”. Bestyrelsen har indsendt 

høringssvar til Dansk Cardiologisk Selskab vedr. ”vejledning for infektiøs endocarditis” og har i 

fællesskab med CEI og Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker indsendt høringssvar vedr.: 

”Udkast til udbudsmateriale for en ny nordisk uddannelse vedrørende smitsomme sygdomme og 

hospitalshygiejne”.  

 

Desuden har bestyrelsen taget initiativ til at DSKM uopfordret indsendte høringssvar til Dansk 

Nefrologisk Selskab vedr. beskrivelsen og indstillingen til gentamicin i et ”holdningspapir” der skulle 

tjene som et retningsgivende dokument i forhold til håndtering af patienter med akut nyreinsufficiens 

(AKI) i FAM og Akutafdelinger. 

 

Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar og kritisk gennemgang. 

 

 

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)  
Bestyrelsen har ved Inge Panum deltaget i møde om akutmedicinsk speciale arrangeret af LVS. Vi vil 

gerne markere Klinisk Mikrobiologi som et speciale, der er involveret i den akutte diagnostik og 

behandling, men derudover vil vi ikke blande os i debatten om, om der skal oprettes et selvstændigt 

speciale i akutmedicin. 

 

 

Patientsikkert Sygehus 

Svend Ellermann-Eriksen har deltaget som konsulent i Patientsikkert Sygehus’ revision af pakkerne 

om Sepsis og PVK. Fokus har fra DSKM’s side været lagt på at få overensstemmelse med den nye 

NIR om emnet og for sepsispakkens vedkommende at begrænse et stort ubegrundet forbrug af 

bredspektrede antibiotika. 

 

 

Diverse udpegninger og arbejdsgrupper 

 Sundhedsstyrelsens revision af specialeplanen blev afsluttet. For Klinisk Mikrobiologi 

afventer nogle af de højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner dog en afklaring i 

forhold til det sideløbende arbejde med smitteberedskabet. I specialearbejdsgruppen deltog 

Jens Kjølseth Møller (DSKM), Helle Krogh Johansen (DSKM), Mette Damkjær Bartels 

(DSKM), Henrik Carl Schønheyder (Reg. Nord), Svend Ellermann-Eriksen (Reg. Midt), 

Bente Gahrn-Hansen (Reg. Syd), Henrik Friis (Reg. Sjælland), Jens Otto Jarløv, (Reg. H) og 

Susanne Pedersen (Danske Bioanalytikere). 

 Til næstformandsposten for et nyt fagudvalg vedrørende hensigtsmæssig anvendelse af 

antibiotika i primær og sekundærsektoren under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 

(RADS), har bestyrelsen indstillet Jenny Dahl Knudsen, KMA, Hvidovre. 

 Til arbejdsgruppen vedr. NIR for generelle infektionshygiejniske forholdsregler har DSKM 

udpeget afdelingslæge Mona Kjærsgaard, KMA, Aarhus Universitetshospital.  

 Til arbejdsgruppen vedr. NIR for behandling af patienter med smitsomme sygdomme, 

herunder isolation, har DSKM udpeget overlæge Ina Sleimann Petersen, KMA, Slagelse.  

 Som DSKM’s repræsentant i EUNETIPS-netværket er Anne Kjerulf udpeget, som suppleant 

har bestyrelsen udpeget Brian Kristensen. 

 DSKM’s bestyrelse indstillede et medlem til August Krogh Prisen, dog uden at dette førte til 

pristildeling. 

 Til ekspertmøde vedr. en analyse af styringen af medicinanvendelsen på sygehusniveau i regi 

af Sundheds- og Ældreministeriet har bestyrelsen udpeget Jenny Dahl Knudsen, KMA, 

Hvidovre. 

 Til EUCIC har bestyrelsen i samarbejde med DSCS og Fagligt Selskab For 

Hygiejnesygeplejersker indstillet hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndi Bergen som medlem af 
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advisory board og Hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby, Hygiejnesygeplejerske Mette 

Detlefsen og Overlæge Brian Kristensen til National Committee.   

 

Bestyrelsen bliver af og til bekendt med, at andre selskaber er i gang med at udarbejde kliniske 

vejledninger, der involverer klinisk mikrobiologiske problemstillinger. Vi opfordrer alle til at være 

opmærksomme på vejledningsarbejde, der kunne involvere klinisk mikrobiologi. 

 

 

Arbejdet vedr. ”revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme” 
Bestyrelsen har i 2013 deltaget i Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige 

meldesystem for smitsomme sygdomme. Arbejdet i referencegruppen gik i stå da Sundhedsministeriet 

igangsatte arbejdet med fordeling af analyser og smitteberedskabet. Bestyrelsen er nu blevet kontaktet 

om at revisionsarbejdet er ved at blive genoptaget. 

 

 

Arbejdet vedr. ”Organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet” 
Sundhedsstyrelsen igangsatte på baggrund af en ”bestilling” fra Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse i januar 2014 et arbejdet med deltagelse fra DSKM for at udarbejde fagligt bidrag til en 

”Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet”. Dette mundede på 

grund af uenighed i gruppen ud i et fagligt bidrag med to modeller, og det blev ved 

økonomiforhandlingerne mellem Staten og Danske Regioner aftalt, at området skulle organiseres som 

beskrevet under ”referencemodellen” (se dokumentet på DSKM’s hjemmeside). I efteråret 2014 

”bestilte” ministeriet imidlertid en ny redegørelse for smitteberedskabet og den mikrobiologiske 

diagnostik under den præmis, at SSI skulle sikres analyser, der kun skulle udføres ét sted i landet. 

Parterne var ikke enige om, om denne præmis er i overensstemmelse med den aftalte 

”referencemodel”. Helt uden for normal praksis blev DSKM som videnskabeligt selskab ikke inviteret 

med i denne faglige arbejdsgruppe. DSKM klagede over dette uden resultat. Det nye faglige bidrag 

beskriver helt ned på enkeltanalyseniveau, hvad der skal varetages af regionerne eller af SSI. De 

efterfølgende økonomiforhandlinger mundede ud i en aftale om, at der i løbet af efteråret 2015 skulle 

arbejdes videre med en afklaring. Arbejdet blev siden forsinket af valget.  

 

Danske Regioner har nu fået tilsendt et udspil fra Sundheds- og Ældreministeriet som læner sig helt op 

af SSI’s ønsker om et lovbestemt prøverepertoire ved SSI og et krav om et regionalt mindsteforbrug på 

SSI på 200 mio. kr. DSKM er heller ikke blevet involveret i denne tredje omgang af sagen. 

 

Fordelingen af specialeplanens højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner for Klinisk 

Mikrobiologi kommer til at afvente en afgørelse i sagen om organisering af det diagnostiske område 

og smitteberedskabet. 
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