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Referat for bestyrelsesmøde nr. 294, mandag d. 24.9.2012 kl. 12.30 
KMA, Hvidovre 

 
 

Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Jørgen Engberg (JE), Inge Panum 

(IP) Kristian Schønning (KS). 

 

Afbud fra: Helga Schumacher (HS). 

 

Referent: JE 
 

1. Godkendelse af referat 293: Få revisionsforslag sendes til HS med henblik på ny rundsending.  

 

2. Nyt fra formanden.  

 

a. Henrik Schønheyder er udpeget af bestyrelsen til at repræsentere DSKM i editorial board af 

APMIS og Henrik Schønheyder har henvendt sig til bestyrelsen om, at der er mulighed for 

yderligere DSKM repræsentation. Bestyrelsen indstiller Kristian Schønning. 

b. Tove Ejlertsen har fremsendt orienterende skrivelse vedr. vedrørende fremtidig 

infektionshygiejnebistand til primærsektoren. Sagen er udsprunget af, at SSI i et nyhedsbrev fra 

CEI i august måned 2012 meddelte, at Sundhedsloven nu giver mulighed for infektionshygiejnisk 

bistand til primær sektor fra regionernes infektionshygiejneenheder, og at CEI fremover vil henvise 

til de regionale infektionshygiejneafdelinger. KMA, Aalborg har valgt at udbyde tre forskellige 

modeller for rådgivning, men har bragt sagen op i Danske Regioner m.h.p. nærmere afklaring. 

 

3. Nyt fra sekretæren.  

a. Bestyrelsen har modtaget indkaldelse af kandidater til Marie og August Prisen 2013. Bestyrelsen 

ser ikke umiddelbart kandidater i selskabet. 

b. Bestyrelsen har modtaget indkaldelse af kandidater til Codan/SEB Pensions Hæders- og 

Uddannelsespris 2013. Bestyrelsen genindstiller Brita Bruun til Uddannelsesprisen. JE rundsender 

indstilling til kommentarer. 

 

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.  

a. MDB orienterede om at selskabet har modtaget års kontingent svarende til 147 betalende 
medlemmer. 

b. MDB har udarbejdet en foreløbig vejledende liste over refunderbare udgifter til transport, 
overnatning og forplejning i forbindelse med selskabets arrangementer. Forslaget færdiggøres ved 
næste bestyrelsesmøde og lægges derefter på hjemmesiden.  
Ved henvendelser om refusion som ikke er omfattet af listen drøftes dette med den øvrige 
bestyrelse før regning evt. imødekommes. 

 

5. Kommende videnskabelige møder. 

a. Workshop om diagnostisk human parasitologi i Danmark 5. Nov. 2012, Rigshospitalet: MBD 

kommunikerer med Jørgen Kurtzhals m.h.p. at få workshop invitationen på hjemmesiden. 

b. Virusmøde 20. nov. 2012, Foredragssalen på SSI: IP orienterede om fremdrift i planlægning. 

Fokus vil være virale luftvejsinfektioner hos børn og virusinfektioner af særlig betydning under 

graviditet inkl. kongenit CMV. 

c. Det 4. Danske Endocarditis-møde 28. nov. 2012, Aalborg Sygehus: Program er på hjemmesiden. 

d. Maldi-Toff møde: Formentlig fastsat til 17. jan. 2013 i Slagelse: JE kontakter Jens Jørgen 

Christensen for status og m.h.p. annoncering på hjemmesiden. 
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Årsmøde 2013: 8+9. marts 2013, Hotel Nyborg Strand: KMA, Herlev arbejder på det 

videnskabelige program med samme tidsramme som ved årsmødet i 2012, og på aften 

underholdningen.  

Bestyrelsen ønsker at styrke deltagelse til lørdagsprogrammet og stiler mod at flytte 

Generalforsamlingen hertil, da denne har været mindre besøgt de senere år. Umiddelbart 

fastholdes præsentation af ”årets phd’er” på lørdagsprogrammet.  

Hotel Nyborg Strand er reserveret de næste 3 år og HS annoncerer datoer på hjemmesiden for de 

næste 3 år. 

 

6. Mikrobiologisk referencefunktion i Danmark.  

7. Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Robert Skov, SSI, som ønsker indledende diskussion med 

bestyrelsen vedrørende den fremtidige mikrobiologiske referencefunktion, herunder SSI’s rolle. Bestyrelsen 

diskuterede emnet og planlægger indkaldelse af alle kliniske mikrobiologiske afdelinger og SSI til møde 

herom først i 2013. 

 

8. The 30th NSCMID (SSAC) Meeting.  

Afholdes sept. 2013 i Aarhus. Vi skal være opmærksomme på, at der ikke planlægges andre 

videnskabelige møder i tidsmæssig relation hertil. 

 

9. Skrivelse til SST vedr. præcisering af specialefunktioner i relation til screening af gravide. 

Formuleringsforslag har været rundsendt i bestyrelsen og SEE fremsender endelige udgave til SST. 

 

10. Forebyggelsespakker.  

Bestyrelsen har modtaget høringsudgaver af Forebyggelsespakker. Eventuelle kommentarer til SEE 

senest 25. sept. 2012. 

 

11. Ny bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd. 

Bestyrelsen har modtaget indkaldelse af kandidater til ny bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd. 

Bestyrelsen ser ikke umiddelbart kandidater i selskabet. 

 

12. Selskabets hjemmeside. 

Hjemmesiden mangler diverse opdateringer. HS sørger via webmaster for opdatering. 

 

13. Kandidater til DSKM’s Forskningspris 2013.  

Mulige kandidater blev drøftet. Kandidat udpeges ved næste bestyrelsesmøde. 

 

14. Evt. Intet. 

 

15. Næste møde: 6. nov. 2012, Skejby Sygehus.  


