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Bestyrelsesmøde nr. 297, mandag d. 25.02.13, kl. 14.00, telefonmøde. 

 
 

Bestyrelsen: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), 

Jørgen Engberg (JE), Inge Panum (IP) og Kristian Schønning (KS, associeret KMO medl.). 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 296.  

Referatet blev godkendt.  

 

2. Nyt fra sekretæren:  

a. Møde i DSKMs uddannelsesråd den 4.03.13. Der er 18 tilmeldte, der er bestilt mad og sekretariaterne 

er også repræsenteret. 

b. Har fået kommissorium for Dansk Maldi-TOF gruppe. De godkendes som arbejdsgruppe. HS retter til 

og sender til gruppen. 

c. Referent for pneumocyster. Hans Henrik Larsen har indvilliget i at være referent. Meldes til DLI. 

d. Kontaktperson til Dansk Selskab for Patientsikkerhed (Annette Holm) (Brian).   

e. Kontaktperson til styregruppen for diplomuddannelsen på NHV. Forskellige navne blev diskuteret. 

 

3. Vejledning til videnskabelige møder (vedhæftet fil). MDB sender nyt udkast. Vejledningen godkendes. 

Der kan også søges penge i LVS. 

 

4. DSKM videnskabelige møder. 

a. Årsmøde. Alt klar? Stor tak til Mette, som har lagt et stort arbejde i at tilrettelægge det praktiske 

omkring arrangementet. 

b. Forslag til nye kommende møder: 

i. Tarmbakteriologi: JHE – næsten på plads, program og dato sendes til sekretæren. 

ii. Mykologimøde: Maiken og Lise har anført, at der i år er et internationalt mykologimøde i 

Danmark. Trends in Medical Mycology (TIMM) 2013, Copenhagen, Tivoli Congress Centre 

(www.timm2013.org). Næste efterår. Man synes, det er nok mykologi for i år og foreslår at 

udsætte et DSKM-mykologimøde til næste år. 

iii. Parasitologimøde: HS de tidligere arrangører.  

iv. MolNet? 

v. Point of care: Inge Panum går videre med den. 

 

5. Hjemmesiden (HS):  

Robert har mailet, at KMO godt vil give penge til revision af hjemmeside – så vi kan få fælles KMO/DSKM 

hjemmeside. HS kontakter Heidi mhp. det praktiske (et udkast og pris). HS er igang 

 

6. Indkaldelse af møde om SSI referencefunktion den 21.03.13:  

IP laver udkast.  

   

7. Evt.: GF  

 

8. Næste bestyrelsesmøde: Mo. Den 8. 4. 13 kl 12.15 i Skejby.  

 
Med venlig hilsen  
 
Helga Schumacher 
Sekretær for DSKM 
 
 

http://www.timm2013.org/

