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Referat af DSKM bestyrelsesmøde #283, torsdag d. 31. marts 2011 kl. 13:00 – 14:00
på Statens Seruminstitut, rum 306, bygning 45.
Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær
Bartels (MDB), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent)
Ikke tilstede: Jenny Dahl Knudsen (JDK).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde #280, 281 og 282
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra sekretæren
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer
5. Generalforsamling
6. DSKM videnskabelige møder inkl. efteruddannelsesdagen
7. Målepunkter for god klinisk mikrobiologi fx. transporttid
8. Fraktion ”Yngre Mikrobiologer”, se mail fra MDB 27. marts
9. Evt
10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
ad 1, Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde #280-2. Referater godkendt.
ad 2, Nyt fra formanden. På det sidste møde i det landdækkende videreuddannelsesråd blev
det besluttet at anvende en logbog til hoveduddannelsen, som er uden faste tidsangivelser af
hvornår de enkelte kompetencer skal være opnået.
Det landdækkende videreuddannelsesråd vil ikke blive videreført, men DSKM vil indkalde
til et ”paraplymøde” for de regionale videreuddannelses råd ved det næste landsdækkende
møde i Uddannelsesudvalget på Rigshospitalet 20 marts 2012 kl. 12; her vil uddannelsen
blive diskuteret i lyset af nye diagnostiske metoder som MALDI-TOF.
Jenny Dah Knudsen er udpeget som formand for fagudvalget for antimykotisk behandling
under Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Der er kommet et notat om
organiseringen af de parakliniske specialer i region-H; HKJ har overfor Region
Hovedstaden, Koncern og planlægning, pointeret vigtigheden af, at man lever op til
Sundhedsstyrelsens specialevejledning for klinisk mikrobiologi.
Vi har modtaget nationale retningslinjer vedr. hygiejne, disse er sat i høring blandt
medlemmerne.
HKJ har forfald til næste DanRes møde primo maj i Vejle, NNL deltager som DSKM
repræsentant.
Til opdatering af DSKMs rapport om tarmbakteriologi har Anne Lester, Bente Olesen,
Jørgen Engberg og Katharina Olsen meldt sig.
ad 3, Nyt fra sekretæren. ”Høring om planlægning af sundhedsberedskabet i DK” har været
rundsendt til DSKMs medlemmer, der indkom ingen høringssvar. Der er modtaget brev fra
Dansk Lægemiddelinformation A/S om referent-ordningen til ”medicin.dk”. Rent fagligt
fungerer ordningen upåklageligt, men for visse tekster er der referenter fra 3-5 selskaber,
hvilket medfører tunge og langsommelige arbejdsgange. Beslægtede selskaber har ofte
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referenter på samme tekst, hvilket ikke giver det store ekstra faglige input. Fremover
udpeges 1 max 2 referenter per tekst, og nært beslægtede referenter udpeger ikke referenter
til samme tekst. For DSKM medfører det at infektionsmedicinerne og ikke DSKM skal
referere ”537 Tuberkulostatika” og ”543 Virusinfektioner”, mens DSKM og ikke
infektionsmedicinerne skal referere ”578 Vacciner” og ”579 Det danske
børnevaccinationsprogram”. DSKM-udpeget referent på ”489 Antimikrobielle midler til
lokal brug”, ”490 Antibakterielle midler til systemisk brug”, ”530 Systemiske
svampemidler” og ”538 Pneumocystis jiroveci” fortsætter. SEE og NNL forfatter udkast til
en henvendelse til DLI om at DSKM fortsat bør referere afsnittet om virusinfektioner til
medicin.dk.
ad 4, Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. Intet til dette punkt.
ad 5, Generalforsamling. Intet til dette punkt.
ad 6, DSKM videnskabelige møder inkl. efteruddannelsesdagen. På lørdagens fagpolitiske
del af årsmødet blev efteruddannelsesdagen og uddeling af DSKM prisen diskuteret. Der
var enighed om, at DSKM indtil videre pauserer med efteruddannelsesdagen i den form,
den har haft indtil nu. I stedet skal det overvejes at forlænge årsmødet med fredag
formiddag, og så henlægge pris-uddelingen samt en opdateret version af
efteruddannelsesdagen til dette tidspunkt.
ad 7, Målepunkter for god klinisk mikrobiologi fx. transporttid. Udsat til næste
bestyrelsesmøde.
ad 8, Fraktion ”Yngre Mikrobiologer”, se mail fra MDB 27/3. Der er lavet et oplæg om de
aktiviteter YM kan arbejde med. Oplægget ser fint ud, men det blev foreslået at gøre
fraktionen til en arbejdsgruppe under DSKM med et kommissorium, der bl.a. nøjere
definerer målgruppen.
ad 9, Evt. Intet til dette punkt.
ad 10, Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Mandag den 2. maj kl. 12-15 på RH.

