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Referat for bestyrelsesmøde nr. 286, torsdag d. 18. august 2011 kl. 12:00 – 15:00, RH 

 
 

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS, referent), Jørgen 

Engberg (JE), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL) og Jette Bangsborg (JB, associeret KMO) 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 285. Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

2. Nyt fra formanden. a) Ulrik Justesen har orienteret bestyrelsen vedr. artikler med mikrobiologisk indhold, 

idet han har fundet artikler med faktuelle fejl (hvor der ikke var en mikrobiologisk medforff.). Han har 

skrevet et indlæg i ugeskriftet vedr. dette. b) Ad hygiejne: Der er kommet et referat fra det Europæiske 

Hygiejne Netværks møde i København sendt fra Leif P. Andersen samt brev fra LVS vedr. høring om 

”Infektionshygiejne i almen lægepraksis”. Til sidstnævnte er der meget kort svarfrist, det sendes ud i høring 

til alle medlemmer af HS med svarfrist den 26. 8. 11, så et samlet svar kan sendes til den 1. 9. 11. c) LVS 

har udpeget to repræsentanter til ”Det Rådgivende Udvalg for Telemedicin” (Davor Mucic og Rolf Jelnes). 

På vegne af disse ønsker man nu at få bidrag fra de videnskabelige selskaber vedr. telemedicinske 

projekter. HS kontakter afdelinger, som anvender/har anvendt telemedicin mhp. at besvare de stillede 

spørgsmål fra LVS. d) Ifølge henvendelse fra Niels Frimodt-Møller ønsker SSAC´s bestyrelse at øge 

samarbejdet mellem de mikrobiologiske selskaber i Norden ved at danne en Nordisk ECCMID pendant. 

Forslag om dette bliver sat på dagsordenen til næste generalforsamling. e) Danres-strukturen skal ændres 

så de 5 regioner og DSKM stiller med hver 1 repræsentant til en koordinationsgruppe, der kan melde ud på 

vegne af Danres. De regionale specialeråd skal kontaktes mhp. at udpege en repræsentant. HS er udpeget 

som DSKMs repræsentant. NNL har til KMAer i region MIDT foreslået to personer, desuden kontakter han 

Ulrik Justesen i region Syd. JE kontakter rådet i region Sjælland. Man diskuterede om der er specialeråd i 

alle regioner, HS vil undersøge dette og komme med en liste over formænd. f) LVS har bedt om DSKM om 

forslag til kandidater til Codan forsikrings hæders og uddannelsespris. Bestyrelsen enes om at indstille 

Brita Bruun (BB) til uddannelsesprisen. JE kontakter BB mhp. de nødvendige informationer (Brev herom 

sendes fra HKL til JE) til indstillingen. g) Robert Skov (RS) har på Danres-M´s vegne meddelt at EUCAST 

opfordrer alle lande til at lave ”National antimicrobial susceptibility testing committee” (NAC). Danres-M 

mener at man opfylder kravene til at være NAC og foreslår at DSKM skriver dette til EUCAST. Der var 

enighed i bestyrelsen om at bifalde dette. h) Michael Kemp blev af DSKM indstillet til "Lægeforeningens 

Forskningsfonds Bedømmelsesudvalg". i) HKJ har sendt brev til gruppen vedr. ”Undersøgelse for MRSA-

bakterier”. Gruppen skal blot bestå af tre medlemmer, Ole Heltberg (OH), Henrik Westh, Robert Skov. 

 

3. Nyt fra sekretæren. a) Medlemslisten er revideret, der mangler dog et par mailadresser. MDB vil give 

besked vedr. mailadresser. Der er pt. 185 medlemmer, af disse er 177 på Lægeforeningens liste. b) Ved 

næste Danres-møde vil HS foreslå et møde vedr. ESBLs. c) Michael Bjørn Poulsen (MBP) fra 

uddannelsessekretariatet i region øst har kontaktet HS mhp. et landsdækkende uddannelsesmøde i 

DSKMs regi. Dette vil blive afholdt den 20. 3. 2012 på Rigshospitalet og DSKM vil sørge for indkaldelse. 

HS har meddelt dette til MBP. 

 

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. MDB: a) Henrik Vest og Jens K Møller har indvilliget i at medvirke 

til udarbejdelse af en Chlamydia klaringsrapport. Dokumentet bør udgå fra SST ifølge Henrik Vest. b) MDB 

vil forsøge at lave en liste over hvornår de forskellige mikrobiologer var kursister. NNL: Har opdateret 

adresser for KMAer på hjemmesiden. JE: Årsmødet bliver den 9-10. marts 2012, Man diskuterer 

tidspunkter for overrækkelse af forskningspris og ved næste møde diskuteres kandidater. HKJ kontakter 

Heidi mhp. annoncering af årsmødet på hjemmesiden. 
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5. DSKM videnskabelige møder. Der er kommet revideret program til Borrelia-mødet som er annonceret i 

Ugeskriftet. HS sender en reminder til medlemmer sammen med næste mail. 

 

6. Dimensionering af specialet Klinisk Mikrobiologi. En enig bestyrelse godkendte det endelige brev vedr. 

dimensionering uden kommentarer. Det sendes til SST og den endelige dimensionering vil blive 

offentliggjort på hjemmesiden. 

 

7. Snitflader. Emnet skal på til næste generalforsamling. HS orienterer specialerådene om SST´s brev.  

 

8. Referenceprogram vedr. tarmpatogene bakterier. Intet nyt 

 

9. Identifikationstabeller. Er nu lagt ud på hjemmesiden og man er enig om, at arbejdet med opdatering bør 

fortsætte. NNL vil orientere BB om dette. 

 

10. Målepunkter for god klinisk mikrobiologi. HS orienterede om korrespondance mellem Jens O. Jarløv 

(JOJ) og Bente G. Hansen (BGH). BGH ønskede oplysning om emnet og JOJ sendte en forklarende mail 

hvoraf det fremgik, at han forventer, at bestyrelsen kommer med et kommissorium. Man enes om at HS 

sender mail til JOJ om at bestyrelsen forventer, at gruppen selv udfærdiger et udkast til kommissorium. 

 

11. Danres hjemmeside. Skal den vedligeholdes? HS tager emnet op til næste Danres-møde. 

 

12. Opdaterede tillidsmandslister og referater på hjemmesiden. NNL har opdateret tillidsmandslisten og 

videregiver denne til HS mhp. den fortsatte vedligeholdelse. HS vil sende den til Heidi så den kan komme 

på hjemmesiden. NNL har sendt referater. 

 

13. Evt. MDB fremlagde kommissorium for arbejdsgruppe for yngre mikrobiologer. Denne blev godkendt med 

få ændringsforslag. MDB arbejder videre med sagen. 

 

14. Næste bestyrelsesmøde. Telefonmøde den 20. 9. 11 kl. 13.30. NNL vil sørge for det tekniske. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Helga Schumacher 
Sekretær for DSKM 


