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Referat af bestyrelsesmøde nr. 276                      Mandag d. 21/6 2010, KMA RH. 

 
 

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL), Svend Ellermann-Eriksen (SEE), 
Mette Damkjær Bartels (MDB), Jenny Dahl Knudsen (associeret KMO) og Niels Nørskov-
Lauritsen (NNL, referent). 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde # 273, 274 og 275.  
2. Nyt fra formanden.  
3. Nyt fra sekretæren 
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
5. DSKM videnskabelige møder. 
6. Borrelia diagnostik, evaluering af forløbet 
7. Biosikring af klinisk mikrobiologiske laboratorier - brev fra NH og SEE 
8. MiBa 
9. Uddannelsesdag 
10. Målbeskrivelser for udenlandske læger 
11. International Society of Chemotherapy medlemsskab? 
12. DEKS 
13. Molekylærbiologi gruppe 
14. DanRes - SATS 
15. Ansøgning om støtte til Euro-biofilm møde 
16. Specialeplanlægning m. punkter fra mødet i DMS den 17. juni 
17. UEMS 
18. Integrering af YM i DSKM – fond, hjemmeside, aktiviteter, kursus for intro. læger 
19. Evt. 
20. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

 
Ad 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde # 273, 274 og 275. De to førstnævnte 
referater godkendes med mindre rettelse. MDB opdaterer på Helles rettelser til #275 og 
rundsender. 

 

Ad 2. Nyt fra formanden. Hillerød har fået en positiv Inspektorrapport fra 
Sundhedsstyrelsen. Der er kommet to høringssvar vedr. intravenøse katetre, HKJ skriver 
sammen og sender til Dansk Standard. Der er modtaget ny samarbejdsaftale mellem 
Lægemiddelindustriforeningen og Lægeforeningen vedr. lægemiddelafprøvning. Der har 
været møde i Sundhedsstyrelsen om NPU navne 13/4 og nu vil styrelsen gerne have NKN-
navne på plads (angivelse af katalognavn som er en note til brug for arbejdet med sorteret 
visning på sundhed.dk). Thøger kan ikke bestride hvervet som DSKM-kontaktperson vedr. 
NKN. SEE vil være kontaktperson.  
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Ad 3. Nyt fra sekretæren. Der er modtaget ansøgning om optagelse i DSKM fra 
reservelæge i introduktionsstilling ved Herlev Hospital, Valeria Antsupova. Der er 
modtaget udmeldelse fra direktør Jan Renneberg. DADL har rykket 24 medlemmer for 
restance, heraf synes de fleste at være nyindmeldte medlemmer og forglemmelser. Af 
statistikkortet fremgår at DSKM har 161 medlemmer, alle med stemmeret. NNL kontakter 
DADL for at høre hvad der ligger i dette. 

 

Ad 4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. BL har søgt og fået job som centerdirektør på 
Diagnostisk Center på RH med tiltrædelse 1/9. BL fortsætter som menigt medlem af 
bestyrelsen på nedsat kraft til næste GF. SEE vælges til ny næstformand. BL trækker sig fra 
Sundhedsstyrelsens hygiejneudvalg. SEE spørger ny kandidat. Som DSKMs kontaktperson 
til Dansk Selskab for Patientsikkerhed vedr. "Modelsygehuse /kliniske retningslinier" vil 
Hans Jørn Kolmos blive spurgt. Minikursus i epidemiologi primo september må køres uden 
BL. Hoveduddannelseskursus i kvalitetsudvikling, IT og lovgivning holdes af BL sammen 
med Marianne Voldstedlund 24-27/1 2011, BL vil spørge Thøger om han kan være 
behjælpelig med afvikling af kursus.  

JDK beretter at KMO ikke har holdt mange møder. MDB er i gang med at overflytte alle 
konti til Lægernes Pensions Kasse (LPK). Lige nu har vi tre konti: den løbende konto, 
årsmødekonto, og en opsparingskonto. Aktuelt har Selskabet en formue på 600 000 kr, det 
er usædvanligt stort, men en buffer på ca 250 000 er nødvendig for at gennemføre årsmøde. 
Der var flertal for flytning til LPK, men der er ikke grund til at have en opsparingskonto, vi 
vil nøjes med to konti. 

 

Ad 5. DSKM videnskabelige møder. Minikursus i udbruds-epidemiologi afholdes mandag 
den 6/9 kl. 10-16 på SSI, arrangeret af Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, DSKM 
og Epidemiologisk afdeling, SSI.. DanRes møde (efterårsmøde i Aalborg 21/9). Næste 
møde i Biofilm arbejdsgruppen afholdes på DTU 27/9. 

ABT møde 7/10 på RH afholdes som et ”DSKM-videndelingsmøde” om erfaringer med 
PCR, med et enkelt indlæg om MALDI-TOF (Thøger’s ECCMID foredrag) (HKJ). 

Møde om nye diagnostiske metoder, især MALDI-TOF. NNL starter planlægning med et 
møde til foråret.  

Evt Clostridium difficile? Evt ESBL frekvens og what to do? Afventer DanRes. 

Frie Foredrag, skal det overtages af DSKM? Kan det kombineres med et uddannelsesmøde 
for læger i introduktionsstilling? Også plads til postere? Skubbes til Efteråret når MBD er 
tilbage fra barsel. 

Jette Bangsborg har sendt begrundet henvendelse om et Videnskabeligt møde om 
diagnostik og screening af veneriske sygdomme, især Chlamydia trachomatis og Neisseria 
gonorrheae. Bestyrelsen synes det er en rigtig god idé, for eksempel til afholdelse foråret 
2011. Øvrige kandidater til arbejdsgruppen bag et sådant møde kunne være Jens Møller, 
KMA Vejle, og Henrik Westh, KMA Hvidovre.  

 

Ad 6. Borrelia diagnostik, evaluering af forløbet. Bestyrelsen tager formandskabets 
beslutning den 21/5 om DSKMs støtte til publikation i UFL: Tvivl om Borrelia diagnostik? 
Nej!” til efterretning. 
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Ad 7. Biosikring af klinisk mikrobiologiske laboratorier - brev fra Niels Høiby og SEE. 
CBS ved Jon Erik Stig Hansen har bøjet sig overfor visse af DSKMs kritikpunkter, men der 
resterer stadig en del uafklarede problemer. KMA Skejby bliver muligvis den 1ste afdeling, 
der skal godkendes – SEE fortæller at strategien fra KMA Skejby bliver at beskrive 
gældende praksis; herefter må CBS finde de områder, der ikke kan godkendes. 

 

Ad 8. MiBa. DSKM har modtaget en henvendelse fra Marianne Voldstedlund om at 
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en fælles liste med taksonomiske 
betegnelser, der anvendes af de kliniske mikrobiologiske afdelinger i Danmark. DSKM er 
enig i, at arbejdet skal være en arbejdsgruppe under DSKM. HKJ retter henvendelse til 
Marianne Voldstedlund. Der skal udarbejdes et kommissorium for gruppen, og udpeges en 
kontaktperson til DSKM. 

 

Ad 9. Uddannelsesdagen er fastsat til tirsdag den 23/11. HKJ skriver til Jens Møller om 
henvendelse til Pfizer om ”Wyeth”-prisens fremtidige eksistens. 

 

Ad 10. Målbeskrivelser for udenlandske læger. På et glimrende forarbejde af Helga 
Schumacher og Alice Friis Møller udarbejder HKJ en målbeskrivelse ved prøveansættelse 
af udenlandske læger med dokumenteret speciallægeerfaring i forbindelse med opnåelse af 
varig autorisation og speciallægeanerkendelse. 

 

Ad 11. Skal DSKM være medlem af International Society of Chemotherapy?  Der træffes 
ingen beslutning på den nuværende henvendelse fra Society’et. 

 

Ad 12. DEKS, Bestyrelsen har indstillet Sidsel Böcher, KMA, RH, og Michael Kemp, 
KMA, Odense, til at repræsentere DSKM i DEKS. Mette Høegh, molekylærbiolog 
Hvidovre KMA, dækker seancen til september. 

 

Ad 13. Molekylærbiologi gruppe. KMA-tilknyttede molekylærbiologer mødtes på SSI 2. 
juni mhp dannelse af en arbejdsgruppe under DSKM. 

 

Ad 14. DanRes – SATS. Der arbejdes på at nedlægge DanRes-M og de tilsvarende grupper 
i Norge og Sverige og danne et Skandinavisk metodegruppe: SATS. Bestyrelsen giver sin 
støtte til dette.  

 

Ad 15. Ansøgning om støtte til Euro-biofilm møde. Niels Højby har indgivet ansøgning om 
støtte stor kr. 10 000,- til afholdelse af næste Euro-biofilm møde 6-8 juli 2011 på Panum 
Instituttet. Hvis mødet genererer overskud vil pengene evt. blive tilbagebetalt. Støtte blev 
besluttet. 

 

Ad 16. Specialeplanlægning med punkter fra mødet i DMS den 17. juni. MDB deltog i 
mødet. Lone de Neergaard fortalte at alle specialer minus ortopædi var klar til udmelding 
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nu, ortopædi har fået udsættelse. Fremtidig justering kan blive at visse landsdelsfunktioner 
”reduceres” til regionsfunktion. Der var en generel tilfredshed med forløbet selvom der 
havde været visse knaster undervejs. 

Sundhedsstyrelsen ved Ann Kristine Lyngberg har i øvrigt orienteret HKJ om, at SST vil 
påbegynde et opklaringsarbejde om grænsedragningen/snitflader mellem de diagnostiske 
specialer i løbet af efteråret. 

 

Ad 17. UEMS. Kristian Schønning er valgt som DSKMs tillidsrepræsentant i UEMS. 

 

Ad 18. Integrering af YM i DSKM – fond, hjemmeside, aktiviteter, kursus for introlæger. 
Punktet udskydes til MDB er tilbage fra barsel. 

 

Ad 19. Evt.  

BL refererede fra dagens møde mellem Sundhedsstyrelsen og den Centrale Enhed for 
Infektionshygiejne. Der skal nedsættes en gruppe til overvågning af Antibiotikaforbrug og 
resistensudvikling under Sundhedsstyrelsen med Else Scmidt som formand. Der kommer 
en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen til DSKM. Vedr. uniformsvejledningen er det uklart, 
om det bliver en ”vil” eller en ”bør”-vejledning. Sundhedsstyrelsens Influenza pandemi-
plan er ved at blive revideret.  

SEE: Dansk Selskab for Infektionsmedicin er gået i gang med at udarbejde en vejledning 
om håndtering af fremtidig influenza. Der er inviteret en række mikrobiologer til 
udvalgsarbejdet. SEE har foreslået at arbejdet udvides til et arbejde mellem DSI og DSKM. 

Spørgsmål fra MDB om hvor længe bilag og regnskaber skal gemmes, og hvorvidt vi igen i 
år skal invitere både medico-tekniske firmaer og Lægemiddelindustrien til årsmødet, 
udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 20. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Tirsdag den 24/8 kl. 12:00 til 15:00.  

 
 


