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Referat af bestyrelsesmøde nr. 273, Nyborg Strand 12/3 2010 kl. 10:30-12:00 .

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL), Hanne Marie Holt (HMH), Gitte
Nyvang Hartmeyer (GNH, associeret YM), Svend Ellermann-Eriksen, og Niels Nørskov-Lauritsen
(NNL, referent).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 272
Nyt fra formanden
Nyt fra sekretæren
Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer
DSKM videnskabelige møder.
Generalforsamling 2010
Udpegning af medlemmer til Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalg (se
mail fra Helle 24/2)
8. Henvendelse fra Uddannelsesudvalget til DSKMs bestyrelse om kursus for læger i
introduktionsstilling (bilag).
9. Evt.
10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde #272
Referatet godkendt med ændringer.
Ad 2. Nyt fra formanden
Mette Damkjær-Bartels har sagt ja til at stille op til DSKMs bestyrelse.
Marianne Kragh-Thomsen har sagt ja til at stille op som formand for uddannelsesudvalget
og til at være hovedkursusleder.
Vedrørende Sundhedsstyrelsens specialeudmelding findes der ingen problemer for
udmeldingen for Klinisk Mikrobiologi. Imidlertid kan der være uklare grænsedragninger
overfor Klinisk Immunologi og Infektionsmedicin vedrørende diagnostisk mikrobiologi.
Det blev besluttet at HKJ retter henvendelse til DMS for at præcisere grænsedragningen.
Ad 3. Nyt fra sekretæren
Der er modtaget ansøgning om medlemskab fra Mikala Wang, ny kursist pr 1.ste marts i
Skejby.
Der er modtaget mail fra Gitte Henriksen, DEKS, om resurse-person fra DSKM til session
om mikrobiologi på DEKS Brugermøde den 8. og 9. september på Cromwell Kolding. De
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seneste år har Claus Bohn Christiansen fra Rigshospitalet stået for sessionen. Michael
Kemp (Odense) og Sissel Böcher (RH) udpeges til DEKS.
Ad 4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer
GHN oplyser at bestyrelsen for YM vil indstille at YM nedlægges.
Ad 5. DSKM videnskabelige møder.
”Rengøringsmødet” 3/2 er aflyst. Årsmøde DSKM 12/3. Næste biofilm-møde er fastsat til
15/3. Endocarditismøde arrangeret af DSKM, Infektionsmedicinsk selskab og Dansk
Cardiologisk Selskab er fastsat til 24/3. DanRes møde (forårsmøde ikke fastsat?).
Minikursus i udbruds-epidemiologi foreslås til mandag den 6/9 kl 12-16 på SSI, arrangeres
af epidemiologisk afdeling på SSI, BL er DSKM repræsentant og hygiejnesygeplejersker
vil blive inviteret. Yderligere ideer til videnskabelige møder efterår 2010 eller foråret 2011:
Hvad gør vi med den stigende ESBL frekvens og hvad skal den empiriske antibiotika
strategi være i lyset heraf. Møde om sepsis (JDK, kan blive erstattet af årsmøde 2011
arrangeret af Hvidovre) og et møde om nye diagnostiske metoder (NNL, afventer Årsmøde
2010). Evt Clostridium difficile møde afventer, da emnet måske dækkes af
rengøringsmødet. Evt. influenzamøde afhænger af epidemiens udvikling.
Ad 6. Generalforsamling 2010.
En henvendelse fra Niels Høiby (NH) vedrørende de foreslåede lovændringer blev
diskuteret. NH refererede tidligere tiders problemer med afgrænsning mellem de
medicinske specialer, og udtrykte bekymring for manglende sikkerhed mod ”fjendtlig
overtagelse” af DSKM. Bestyrelsen besluttede at tage indsigelsen til efterretning og
udarbejde nyt ændringsforslag således, at medlemskab af DSKM er åben for alle ”læger
med interesse for klinisk mikrobiologi og øvrige akademikere ansat ved en klinisk
mikrobiologisk afdeling eller anden afdeling med human-medicinsk mikrobiologi som sit
væsentligste arbejdsområde”, men at stemmeret og valgbarhed begrænses iht. flg.
formulering: ”Speciallæger i klinisk mikrobiologi, læger i hoveduddannelsesstilling i
klinisk mikrobiologi og læger ansat på en klinisk mikrobiologisk afdeling har stemmeret til
generalforsamlingen. Øvrige akademikere har ikke stemmeret til generalforsamlingen og er
ikke valgbare til bestyrelsen eller vurderings- og ansættelsesudvalget til
hoveduddannelsesstillinger, til uddannelsesudvalget, som tilforordnede i
uddannelsesspørgsmål eller som specialets inspektorer.”
Ad 7. Udpegning af medlemmer til Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalg
Jens Otto Jarløv er indstillet af DSKM, og accepteret.
Ad 8. Henvendelse fra Uddannelsesudvalget til DSKMs bestyrelse om kursus for læger i
introduktionsstilling (udsat)
Ad 10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen mødes torsdag den 18/3 kl. 12:00-13:45 på SSI forud for generalforsamlingen.

