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Referat for bestyrelsesmøde nr. 301, onsdag d. 15. 1. 14 kl. 15.00
Sted: Hilton Copenhagen Airport Hotel, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup - lokale: Hermod

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

Engberg (JE). 

Afbud fra: Inge Panum (IP) og Kristian Schønning (KS, associeret KMO medl.).

1. Referat fra bestyrelsesmødet nr. 300 blev godkendt. 

2. Nyt fra formanden: - 

3. Nyt fra sekretæren. 

a). Forslag om at nedsætte en "Faggruppe" under DSKM. HS har kontaktet Kurt Fuursted mhp at få 

præciseret forslaget.

b). Hjemmeside: er ved at være klar, kommentarer til hjemmesiden kan gives via mail.

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer -

5. Møder: 

a. Årsmøde: der er ved at være styr på det, en del firmaer er tilmeldt og medlemmerne er begyndt at 

tilmelde sig. Der er indtil videre 1, som ønsker at fremlægge pHd, der er max mulighed for tre, og 

man enes om at det er først til mølle princip. 

b. Videnskabelige møder. 

i. Tarmbakteriologisk møde under planlægning, afholdes i maj, dato foreligger endnu ikke.

ii. Parasitologimøde: HS forhører sig hos planlægningsgruppen.

iii. Point of care – intet nyt

iv. Virolgi – IP orienterer næste møde

c. Møde vedr. Udpegning til arbejdet om ’Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at 

sikre smitteberedskabet’: Der blev holdt formøde med ledende overlæger vedr. fælles holdning til 

dette arbejde. SEE vil skrive referat fra mødet. 

6. Uddannelse: 

a. Videreuddannelsesdag: KS og Niels Nørskov Lauritsen har indvilliget i at arrangere undervisning i 

WGS mm en gang i efteråret 2014.

b. DSKM - møde om uddannelse den 24. febr. 2014. HS har udsendt udkast til indkaldelse, der var 

ingen nye punkter. Man enes om at indkalde om et par uger. Der vedhæftes udkast til faglig profil 

og målbeskrivelse efter SSTs nye skabelon.

7. Udpegninger til specialegennemgang klinisk mikrobiologi. 

 Man diskuterede emner og valgte kontaktpersoner.

8. Invitation til Highlightsnummer. DSF Klinisk Mikrobiologi.

 MDB har kontakt til to medlemmer, som vil lave et udkast vedr. molekylærbiologiske metoder.

9. F-X, P. Weill til korresponderende medlem af DSKM.

      Der var enighed om indstilling til næste GF
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10. Juniorinspektor.

      Der var en ansøger, Nina Ank fra Århus, som vil blive indstillet ved næstkommende GF. HS sender 

besked 

Til Jette Bangsborg og Benny Bees så hun kan komme på næste inspektorkursus.

11. Evt. -

12. Næste bestyrelsesmøde. Aftales per mail.

Med venlig hilsen 

Helga Schumacher
Sekretær for DSKM


