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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 299, onsdag d. 19.06.13, kl. 10.00 på SSI.
Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels, referent (MDB), Jørgen Engberg (JE), Inge
Panum (IP) og Kristian Schønning (KS, associeret KMO medl.).
Afbud: Helga Schumacher (HS)
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 298.
Referatet blev godkendt
2. Nyt fra formanden.
a) Bente Olesen, KMA Herlev, har orienteret SEE om, at hun er ved at undersøge muligheden for et alert
system via MiBa. Ideen er, at man allerede ved indlæggelse af patienter, der tidligere har haft resistente
mikroorganismer, får en besked herom i de elektroniske systemer svarende til den tidligere mærkning af
journaler. Der var enighed om, at det vil være meget brugbart i hele landet.
b) SEE er blevet bedt om at udpege 2 repræsentanter fra Region Midtjylland til det nationale antibiotikaråd
under Sundhedsstyrelsen (SST). Man er ved at ændre på sammensætningen af det allerede eksisterende
råd, og hver region skal stille med en fagrepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Tidligere har DSKM
været repræsenteret ved Henrik Schønheyder, men ifølge det fremsendte til SEE, er DSKM ikke længere
repræsenteret som videnskabeligt selskab. SEE vil rette henvendelse til SST for at høre, om det kan være
sandt. Bestyrelsen håber, at flere kliniske mikrobiologer bliver udpeget som regionale repræsentanter.
c) SEE har været til LVS møde vedr. specialeplanerne. Aktuelt er det afdelingsledelserne, der udfylder
nogle simple skemaer om, hvorvidt de opfylder specialeplanerne, dog udvælges enkelte specialer til en
mere grundig besvarelse. Man vil se på, om det er den bedste måde at gøre det på. Problemet med
snitflader mellem specialer, som DSKM og DSKB har henvendt sig til SST om, blev også nævnt. SST har
meldt ud, at de i 2014 vil indkalde DSKM og DSKB til et møde om snitflader.
d) Nationale kliniske retningslinjer om diabetiske fodsår har været i høring hos vores medlemmer. Der var
kun een tilbagemelding, som HS har sendt videre.

3. Nyt fra sekretæren.
a) Referent for pneumocyster
b) Uddannelsesudvalget ønsker økonomisk støtte til E-learning (link).
Idet HS var fraværende, blev kun punkt b berørt. MDB informerede om, at man fra uddannelsesudvalgets
side har udtrykt ønske om at få et elektronisk system, hvor delkursuslederne af de specialespecifikke
kurser kan lægge materiale til kursisterne, evalueringer og eventuelle tests. Systemet vil også kunne
bruges af andre personer i specialet, og vil derfor kunne komme mange til gode. Bestyrelsen var positivt
stemt overfor ideen, men har behov for et præcist budget for at kunne afgøre, om DSKM kan støtte
projektet økonomisk. Man har i uddannelsesudvalget diskuteret platformen Claroline, som HS har god
erfaring med, men det blev foreslået, at man også tog kontakt til Universiteterne for at høre, om de har en
velfungerende platform.
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4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Intet nyt

5. DSKM videnskabelige møder.
a. Årsmøde 2014
MDB har lavet en køreplan for årsmødet, og til mødet blev de mange opgaver fordelt. Det er
vigtigt allerede inden sommerferien at rette henvendelse til KMA Ålborg og minde dem om,
at de skal have et program klar senest i midten af oktober. JE sørger for dette. MDB lægger
diverse dokumenter vedrørende årsmødet i dropbox, og giver resten af bestyrelsen adgang.
b. Parasitologimøde
Intet nyt
c. Point of care
Intet nyt
d. Tarmpatogener
JE berettede, at mødet i Slagelse 7. maj var vellykket. Der var ca. 40 deltagere. Man vil
nedsætte en arbejdsgruppe for tarmpatogener under DSKM og udarbejde et kommissorium.

6. Møde om Meldesystemet.
I forlængelse af bestyrelsesmødet var planlagt møde med repræsentanter fra SST og SSI
vedrørende revision af meldesystemet. Der var inden mødet fremsendt diverse dokumenter, som
blev diskuteret.
7. Indkaldelse om SSI referencefunktion.
Udskudt til næste møde
8. Diplomuddannelsen på NHV.
Udskudt til næste møde
9. Evt.
Marianne Kragh Thomsen har fremsendt et forslag til logbog for introduktionsuddannelsen i klinisk
mikrobiologi. Formålet er at få en godkendt logbog, der kan lægges på DSKM's hjemmeside
ligesom logbogen for hoveduddannelsen. Pga. tidsnød vil dette tages op per mail.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Ingen dato besluttet.
Med venlig hilsen
Mette Damkjær Bartels
Kasserer i DSKM

