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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13 april 2016 kl. 11:00
På Statens Serum Institut
frokoststuen i bygning 46, 3. sal
Bestyrelsen: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael
Pedersen & Anne Kjerulf (KMO-repræsentant)
Dagsorden
1. Godkendelse af seneste referat og referat fra generalforsamlig.
Referat fra bestyrelsesmødet den 1. april blev godkendt, og det blev besluttet at aktionsreferatet fra mødet
med Brian Kristensen og Robert Skov vedr. revidering af meldesystemet skal tilføjes referatet.
Svend sørger for endelig korrektion af referatet fra generalforsamlingen af 2. april.
Hans sørger for at referaterne kommer på hjemmesiden.
2. Officiel konstituering.
Bestyrelsen var enige om følgende konstituering: Svend Ellermann-Eriksen fortsætter som formand. Inge
Panum som næstformand. Sanne Grønvall Kjær Hansen som kasserer, og derudover valgt som
repræsentant til hygiejneudvalget og Anne Kjerulf informerer Brian Kristensen om dette. Michael Pedersen
som menigt medlem af bestyrelsen og han blev derudover valgt som repræsentant i uddannelsesudvalget.
Michael informerer selv Barbara, der er formand for uddannelsesudvalget. Hans Linde Nielsen fortsætter
som sekretær.
3. Nyt fra formanden
Svend informerede om specialeplanlægningen, som i korte træk er en sag mellem sundheds- og
ældreministeriet og Regionerne. Det blev besluttet, at DSKMs bestyrelse bør følge den entydige støtte fra
generalforsamlingen og bør således kommentere ’organisering af det diagnostiske område’, da der er
stærke faglige argumenter for at udføre primær diagnostik i Regionerne i stedet for på SSI. Svend
udarbejder en skrivelse.
DSKMs uddannelsesmøde er d. 18. april på SSI, og Svend deltager.
4. Nyt fra sekretæren.
Læge Marc Trunjer Kusk Nielsen har meldt sig som ny webmaster, og Marc kontaktoplysninger vil stå på
hjemmesiden.
Hans har informeret lægeforeningen om medlemsstatus og kontingent for 2016. Opkrævningen forventes
ultimo maj 2016.

5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Inge fremlagde arbejdet med et Point-of-Care kommissorium. Det blev besluttet at det skal være et udvalg
og ikke en arbejdsgruppe. Udkastet fra Gorm Lisby blev gennemgået, og bestyrelsen valgte Gorm Lisby
som formand for dette udvalg.
Inge informerede om muligheden for en arbejdsgruppe for klinisk virologi evt. start primo 2017
6. DSKM
a)
b)
c)
d)

videnskabelige møder
Det tarmbakteriolgiske årsmøde afholdes den 2. juni på SSI.
Parasitmøde. Hans spørger Jørgen Kurtzhals vedr. status
Point of Care møde til inspiration for et kommende udvalg i efteråret. Inge spørger Gorm Lisby om
han vil være arrangør.
Specialet har været anerkendt som selvstændig fag i 50 år. Der er en redaktionsgruppe ved Niels
Nørskov. Evt. møde med historiske foredrag. Svend spørger Niels, evt. med fest i Domus Medica,
evt. fortrinsvist for læger.

7. Diverse punkter
8. Evt.
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Sanne informerede om Biofilms gruppens konto, som faktisk er en DSKM konto. Det er dog uklart hvad
pengene kan bruges til. Mette har spurgt Niels Høiby og der afventes svar.
Årsmødet blev diskuteret, og der var enighed om at årsmødet og GF blev godt afviklet, og det var fint med
servering kaffe i forbindelse med udstillingen.
Alternative steder for afholdelse af årsmødet blev diskuteret.
9. Næste bestyrelsesmøde:
22. juni 2016 på KMA, Aarhus Universitetshospital
Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen
Sekretær for DSKM

