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Til: DSKM’s bestyrelse og associeret medlem

Referat fra telefon-bestyrelsesmøde nr. 292, onsdag d. 2. 5. 2012 kl. 10.20
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS,
referent) og Inge Panum (IP).
Afbud: Jørgen Engberg (JE)
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 291 samt generalforsamlingen 2012: Begge referater
blev godkendt efter enkelte rettelser.
2. Nyt fra formanden:

a) Konstituering

SEE Formand
JHE næstformand
MDB kasserer

HS sekretær
IP bestyrelsesmedlem
b) Formand og næstformand er desuden repræsentanter i LVS.
c) Henvendelser til DSKM bl. a. fra LVS: Det aftales enstemmigt at formanden
sorterer, så kun mikrobiologisk relevante henvendelser sendes videre til
bestyrelsen.
d) SEE har fået en henvendelse fra Inge Lise Jensen, virologisk afd. på SSI
(pædiater), som gerne vil deltage i DANVIR-gruppen i stedet for Lars Peter
Nielsen. Bestyrelsen enes om, at det er OK hvis det bliver som SSI udpeget
repræsentant, men at en DSKM repræsentant bør være mikrobiologisk
speciallæge. Man enes om, at DSKM af fagpolitiske grunde bør være
repræsenteret i DANVIR, IP vil rette henvendelse til gruppen. Bestyrelsen peger
på IP som repræsentant.
e) Brev fra J. K. Møller (JKM), Vejle: Bestyrelsen støtter JKM i, at
svangrescreening for HBV, HIV og syfilis bør kunne foregå i mikrobiologisk regi,
da undersøgelserne i princippet hører til vores hovedfunktion. Imidlertid er dette et
grænsetilfælde, idet det drejer sig om en screening af ellers raske personer, så
den kan sammenlignes med bloddonorscreening. Hvis disse prøver generelt skal
varetages af mikrobiologiske afdelinger, skal alle kunne løfte opgaven, og det
mener bestyrelsen aktuelt ikke er tilfældet.

3. Nyt fra sekretæren:
a) Hjemmeside bestyrelse + tillidspersoner – rettelser: Bestyrelsesmedlemmer
sender eventuelle rettelser til HS. SEE spurgte til vores webmaster. Heidi Staahl
Nielsen vil gerne fortsætte (er på Hvidovre hosp.). Man er enige om at fortsætte
med den nuværende aftale.
b) DSKM´s repræsentant i specialuddannelsesrådet for hygiejnesygeplejersker: Man
enes om, at H. J. Kolmos er en oplagt kandidat. HS skriver brev.
c) Bidrag til årsrapport fra Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning,
HS har forhørt sig hos flere og M. Kemp har udfærdiget et bidrag, som er sendt
(også til bestyrelsen).
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4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer:
JH: Nyt fra ESCMID ved ECCMID 2012: overgår til næste møde.
MDB: Oplyste, at der indtil videre kun er modtaget og betalt en regning fra Neil Woodford vedr. DTU mødet
om ESBL. Afventer fortsat regninger fra to af foredragsholderne (Johan Tham og Dick Mevius) samt
kantinen på DTU. Betalinger og regnskab laves når disse foreligger.
5. Næste årsmøde: Man enes om at sende info til Herlev om tidsfrister (MDB gør dette). Da der de senere år
har været store overskud enes man om at nedsætte deltagerpriser:
For DSKM medl.: fra 1200 kr. til 1000 kr.
For firmaer: fra 10 000 kr. / stand + 2500 kr. / person til 10 000 kr. / stand (inklusive 1 person) og
2000 kr. for yderligere personer.
6. Kørselstakst: Man enes om fra 2012 at betale høj takst for kørsel i egen bil, men henstiller til så vidt muligt
at anvende den billigste transportform.
7. Videnskabelige møder: Virusmøde: man har holdt planlægningsmøde og satser på et møde den 20. nov.
Møde vedr. Malditof (jævnf. referat nr. 291): intet nyt.
8. Evt.: KMO associeret medlem. Vi forventer at høre fra KMO, når et associeret medlem er valgt.
9. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 27. 6. 2012 på KMA AUH.

Med venlig hilsen
Helga Schumacher
Sekretær for DSKM

