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Referat af DSKM bestyrelsesmøde #280, mandag d. 17/1 2011 kl 12 – 15, KMA RH. 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde #279 
2. Nyt fra formanden  
3. Nyt fra sekretæren 
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
5. Borrelia-klaringsrapporten 
6. DSKM videnskabelige møder samt evaluering af efteruddannelsesdag 
7. Årsmøde 2011 
8. Generalforsamling 
9. ESBL – skal DSKM gøre yderligere vedr. hyppigheden af ESBL 
10. DSKM & tarmbakteriologi rapporten  
11. Ny udpegning til DEKS 
12. Kommunikation af laboratorieinformation 
13. Influenza retningslinjer 
14. Evt. 
15. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 1, Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde #279. Referatet er godkendt med enkelte 
rettelser 
 
Ad 2, Nyt fra formanden.  
Den første udgave af Brita Bruun's opdaterede tabeller til fænotypisk identifikation blev forelagt. 
Bestyrelsen synes det ser godt ud og vil afklare pris, format mm for en fuld opdatering.  
HKJ foreslår et gavekort til vores webmaster på 500,-, bestyrelsen tilslutter sig dette, MDB vil 
overbringe gavekortet.  
Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper vedrørende status og perspektivering af speciallægeuddannelsen 
er nu nedsat men uden DSKM har udpeget medlemmer.  
Jens Otto Jarløv er genindtrådt i uddannelsesudvalget for biolanalytikeruddannelsen i Hovedstaden. 
Sundhedsstyrelsen afholder temadag vedr. de specialespecifikke kurser d 23/3 kl 9:30-16 på Park 
Inn Hotel, der er én plads udover hovedkursusleder; Helga Schumacher, der er formand for det 
landsdækkende videreuddannelsesråd, har sagt ja til at deltage.  
Tove Højbjerg går på pension 1/6 2011 og udtræder af laboratorieudvalget under fagligt udvalg 
under PLO. Bestyrelsen vil spørge Lars Lemming.  
Der er ikke ændringer vedr. udviklingsfunktioner vedr. klinisk mikrobiologi i Sundhedsstyrelsens 
specialeplan.  
Tove Ejlertsen har henvendt sig vedr. rapporten om tarmbakteriologi på DSKMs hjemmeside, der er 
forældet og trænger til opdatering. Bestyrelsen beslutter at fjerne rapporten og vil spørge på 
årsmødet om der er kollegaer som har lyst til at deltage i en ny arbejdsgruppe.  
Agnes Hauberg, patientombudssekretariatet, har henvendt sig vedr. overgang fra klagenævn til 
ombud; vores udpegede sagkyndige konsulenter Jørgen Prag og Niels Høiby fortsætter uændret 
under samme samarbejdsaftale.  
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Processen vedrørende de nationale kliniske retningslinjer under LVS er genoptaget. LVS forsøger at 
skaffe finansiering til arbejdsgrupperne.  
Der har været ansættelses-samtaler i Region Øst, 3 ansøgere til tre stillinger; Karen Marie Astvad 
tiltræder forløb på RH, Mette Pinholt på Herlev, og Didi Bang på Hvidovre. I Region syd var der 1 
ansøger til 1 stilling, tildelt Rune Micha Pedersen. I Region nord var der 1 ansøger til 2 stillinger, 
Philip Kjetting Thomsen blev ansat i Aalborg. 
 
Ad 3, Nyt fra sekretæren. Der er modtaget indmeldelser fra Tobias Ibfeldt, 
introduktionsreservelæge, KMA Hillerød, og Hannah Trøstrup, introduktionsreservelæge, KMA 
Rigshospitalet. Der er modtaget udmeldelse fra Hanne Thang Vestergaard, læge på KMA Næstved. 
Der er modtaget forespørgsel fra ledende bioanalytiker Hanne Høgsted, Vejle, om deltagelse i 
DSKMs årsmøde; Hanne Høgsted har tidligere deltaget som medlem af YM, se punkt 7. 
 
Ad 4, Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. Vores formue står nu i Lægernes pensionsbank.  
Fra KMO berettes om bekymringer over sammenlægninger af Kliniske Mikrobiologiske 
Afdelinger, punktet vil blive taget op på Årsmødet og evt på DSKMs Generalforsamling, se pkt. 14 
 
Ad 5, Borrelia-klaringsrapporten. Der skal nedsættes en ny skrivegruppe til opdatering af Borrelia-
klaringsrapporten. Bestyrelsen mener ikke, at nogen er diskvalificerede som medlemmer, forudsat 
omhyggelig og nøjagtig selv-deklaration. 
 
Ad 6, DSKM videnskabelige møder samt evaluering af efteruddannelsesdagen.  
Der blev afholdt en rigtig vellykket efteruddannelsesdag den 23/11 2010 med engagerede foredrag. 
Diskussionen om efteruddannelsesdagens fortsatte afvikling vil blive taget op på årsmødet. 
Næste DANRES møde er fastsat til 5/4 2011 i Vejle; møde om MALDI-TOF 4/5 på Skejby; 
Fransk-Dansk komité afholder 2 møder med Sylvain Brissé, 17/5 SSI kl 15, ”Listeria 
monocytogenes strains diversity and evolution, spread globally but adapt locally”, og 18/5 KMA 
Odense kl 11, ”Clonal diversity and genomics of Klebsiella pneumoniae, are all strains equally 
pathogenic?”; Borreliamøde 26/10 2011, Rigshospitalet auditorium 1 (Ram Dessau); Jette 
Bangsborg, Jens Møller, og Henrik Westh, videnskabeligt møde vedr. screening for veneriske 
sygdomme, især Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrheae; Brian Kristensen, KMA Skejby, 
videnskabeligt møde om vancomycin-resistente enterokokker, efteråret 2011; TBE møde? (Claus 
Bohn); Clostridium difficile møde? 
  
Ad 7, Årsmøde 2011. Der er modtaget 8 firma-tilmeldinger med 17 deltagere. Der skal på ny 
udsendes program og tilmeldingsblanket i DSKM regi (NNL). Der er modtaget forespørgsel fra 
ledende bioanalytiker Hanne Høgsted, Vejle, om deltagelse i DSKMs årsmøde. Det blev besluttet at 
personale ansat på Klinisk Mikrobiologiske Afdelinger kan deltage på Årsmødet under samme 
vilkår som DSKMs medlemmer. Årets phd’ere bliver Rita Leth og MDB. Vi inviterer Didi Bang til 
at give det videnskabelige foredrag der forudgår generalforsamlingen 31/3. DSKM har 45 min. sidst 
på formiddagen, lørdag. Det blev besluttet at efteruddannelsesdagen, organisationen af DanRes, 
samt regionale fusioner sættes til diskussion.  
DSKM beder uddannelsesudvalget om en betænkning vedr. nye krav til speciallæge-uddannelsen, 
når vi går ”fra fænotypiske skemaer til MALDI-TOF”. NNL overbringer ønsket til 
uddannelsesudvalget. 
 
Ad 8, Generalforsamling 31/3.  
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Der skal indkaldes beretninger fra udvalg og tillidsfolk (NNL). Emner til dirigent og nye 
medlemmer af bestyrelsen blev vendt. Som tilforordnede i uddannelsesspørgsmål vil Michael Kemp 
og Helga Schumacher blive spurgt.  
 
Ad 9, ESBL – skal DSKM gøre yderligere vedr. hyppigheden af ESBL.  
På forslag af JDK blev besluttet, at der skal søges gennemført en ny prævalensundersøgelse i 
DanRes regi; det forudsætter dog klare aftaler vedr. anvendelse af data. 
 
Ad 10, DSKM & tarmbakteriologi rapporten, se pkt. 2. 
 
Ad 11, Ny udpegning til DEKS. Sidsel Böcher har fået 1-års orlov fra specialet, og der skal udpeges 
en ny repræsentant. Vi spørger Michael Kemp, om han der er en yngre læge fra afdelingen i 
Odense. 
 
Ad 12, Kommunikation af laboratorieinformation.  
Der bliver møde 16/3-2011, SEE deltager og fortsætter på tillidsmandslisten 
 
Ad 13, Influenza retningslinjer.  
SEE rundsender den opdaterede retningslinje, der lægges på DSKMs hjemmeside. 
 
Ad 14, Evt. Om sammenlægning af afdelinger.  
Der er for en uge siden fremkommet planer om at fusionere de tre mikrobiologiske afdelinger i 
Region Midt. HKJ er overrasket over, at der ikke er tilgået DSKM nogen oplysninger om 
fusionsforslaget på forhånd. Lægefaglige forhold vedrørende fusioner blev diskuteret, inklusive 
nærhedsprincippet.  
 
Ad 15, Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Der afholdes telefonmøde onsdag 23/2 kl 13:30. 
 
Niels Nørskov 


