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Referat af bestyrelsesmøde nr. 274

Torsdag d. 18/3 2010, SSI.

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Hanne Marie Holt (HMH), Mette Damkjær Bartels (MDB,
associeret YM), og Svend Ellermann-Eriksen (SEE, referent).
Afbud: Niels Nørskov-Lauritsen, Bettina Lundgren
Uden afbud: Jenny Dahl Knudsen (associeret KMO).

Dagsorden:
1. Nyt fra formanden
2. Udarbejdelse af notat til SST om ESBL i Danmark
3. Udpegning af medlemmer til bioanalytikeruddannelsens uddannelsesudvalg (se mail
fra Helle 24/2)
4. Henvendelse fra uddannelsesudvalget til DSKM’s bestyrelse om kursus for læger i
introduktionsstilling (se bilag fra mødeindkaldelse 273).
5. Udpegning af DSKM kontaktperson til DEKS
6. Evt.
7. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Ad 1. Nyt fra formanden
Intet nyt siden sidste møde.
Ad 2. Udarbejdelse af notat til SST om ESBL i Danmark.
Bestyrelsen gennemgik et udkast til notat vedr. den stigende ESBL-forekomst i Danmark,
udarbejdet af Robert Skov og enkelte andre medlemmer af DANRES-gruppen. Efter en
første revision af udkastet ønsker bestyrelsen notatet i høring blandt medlemmerne af
DANRES-gruppen, inden det sendes til SST.
Ad 3. Udpegning af medlemmer til bioanalytikeruddannelsens uddannelsesudvalg (se
mail fra Helle 24/2)
Bestyrelsen ønsker at indstille Jens Otto Jarløv til udvalget. (JOJ har accepteret.)
Ad 4. Henvendelse fra uddannelsesudvalget til DSKMs bestyrelse om kursus for
læger i introduktionsstilling (se bilag fra mødeindkaldelse 273)
Bestyrelsen ser meget positivt på forslaget om at genoptage et ”specialespecifikt” kursus
for introduktionslæger. Kursus kunne være indsatsområde for den yngre fraktion (eller
”fane”) under DSKM (YM). Kurset kan ikke henholde sig til Sundhedsstyrelsens regler for
uddannelse, og deltagelse i kursus vil derfor være afhængig af den ledende overlæges
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godkendelse. DSKM kan udtale sin udtrykkelige anbefaling af kursus og kan eventuelt give
finansiel støtte på et rimeligt niveau.
Ad 5. Udpegning af DSKM kontaktperson til DEKS
Se referat #273..
Ad 6. Evt.
Bestyrelsen udarbejdede et ændringsforslag til §2 og §6 af bestyrelsens eget forslag til
lovrevision, der vil blive fremsat på generalforsamlingen.
Bestyrelsens intention med ændringsforslagene er at åbne selskabet mest muligt, men
stadig sikre og fastholde DSKM som et akademisk videnskabeligt selskab, hvis opgave det
er at varetage Klinisk Mikrobiologis faglige og udviklingsmæssige interesser.
Bestyrelsen besluttede at udpege Kristian Schønning som DSKM’s repræsentant i UEMS.
Ad 7. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Tirsdag d. 20. april kl. 13.15 i biblioteket ved KMA, RH.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes samme sted kl. 15.

Med venlig hilsen
Svend Ellermann-Eriksen

