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Referat af bestyrelsesmøde nr. 289, afholdt mandag d. 9. januar 2012 kl. 12:0015:00 i biblioteket på KMA, RH.
Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher
(HS), Jørgen Engberg (JE), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent) og Jette Bangsborg (JB,
associeret KMO).

Ad 1, Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 288.
Referatet blev godkendt.
Ad 2, Nyt fra formanden.
Der er modtaget indbydelse til møde i Sundhedsstyrelsens hygiejneudvalg den 10/1. HKJ deltager. HKJ
vil gerne fortsætte som DSKMs repræsentant i udvalget, når hun træder ud af bestyrelsen til marts. Dette
blev besluttet (NB tillidsmandslisten). Der er kommet indbydelse til LVS’ årsmøde fredag d 27/1 8:30 –
15:00. Jørgen deltager på bestyrelsens vegne. Nationale retningslinjer for rengøring af endoskoper er
sendt i høring blandt DSKMs medlemmer. Et kommissorium for arbejdsgruppen for Yngre
Mikrobiologer er ved at blive lagt på hjemmesiden. HKJ har modtaget brev fra Jørgen Prag om UEMS &
ESCMID training curriculum. Oplægget går på at placere en multiple choice prøve 1-1½ år inden
specialistanerkendelsen. Bestyrelsen har svært ved at se den implementeret under den nuværende Danske
speciallægeuddannelse men afventer tilbagemelding fra Uddannelsesudvalget. Der er problemer med
Webmaster Heidi Staal-Nielsen’s PC. Bestyrelsen vil indkøbe en ny PC til webmaster, hvis Heidi vil
fortsætte. Jørgen vil spørge Jens-Otto Jarløv om arbejdsgruppen for målepunkter for god klinisk
mikrobiologi bliver oprettet.
Ad 3, Nyt fra sekretæren.
Der er kommet en række indmeldelser i DSKM fra akademikere på SSI. HS og MDB fremstiller en ny
indmeldelsesblanket til hjemmesiden.
Ad 4, Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
MDB har forhørt om interesse for at blive juniorinspektor. Mikala Wang fra udd.region Nord, Ea
Marmolin fra udd.region Syd og Barbara Holzknecht fra udd.region Øst har meldt sig og skal deltage i
næste SST inspektorkursus enten i første halvdel af marts eller i oktober. Dette fordrer en
forhåndsgodkendelse (er godkendt i bestyrelsen), Jette skriver til SST. Brita Bruun og Bente GahrnHansen er kommet med mange nyttige tilføjelser til ”Listen over kursister og speciallæger i Klinisk
Mikrobiologi”; MDB vil prøve at hente yderligere oplysninger fra bl.a. Knud Siboni.
Ad 5, Generalforsamling: rapporter fra alle tilforordnede, nye medlemmer af bestyrelsen, beretninger,
inspektorer.
Foredragssalen på SSI er booket til GF der afholdes 21/3 kl. 15:30. Der skal findes en kursist til det
videnskabelige foredrag inden GF; der skal skrives til alle tillidsrepræsentanter; indhentes særskilt
beretning fra inspektorer og fra Uddannelsesudvalget. Regnskabet skal revideres. Kontingentet foreslås
uændret 300 kr. pr år. Mht. DSKMs repræsentanter i de regionale uddannelsesråd, udskydes dette til den
nye bestyrelse; HKJ vil gerne stille sig til rådighed som DSKMs repræsentant i udd.region Øst.
Ad 6, NKN-koder.
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(Nationale kort navne). Der søges en enkel og entydig nomenklatur for de parakliniske svar til
Sundhed.dk. Marianne Kragh Thomsen overtager tillidshvervet fra Svend Ellermann-Eriksen som
kontaktperson til Sundhedsstyrelsen vedr. NKN-koder (NB tillidsmandslisten).
Ad 7, DSKM videnskabelige møder.
Der er aflagt regnskab for Borreliamødet, der holdt sig indenfor den bevilgede ramme.
Årsmødeprogrammet ligger stort set fast. Der er plads til at KMOs generalforsamling afholdes om
lørdagen. MDB retter henvendelse til Lægeforeningen om, hvor sponsor-støtte nu skal anmeldes. Om
virusmøde, der rettes henvendelse om deltagelse i styregruppen til Claus Bohn (HKJ), Lene Nielsen (JB),
Inge Panum og Odense KMA (MDB), Marianne Kragh (NNL), Xiaohui (JE). Der meldes tilbage til
MDB. HS har deltaget i forberedende møde om ESBL møde der afholdes 16/3 på DTU fra 9:45 – 15:00,
programmet er under udarbejdelse.
DSKM modtager 176 000,- i overskud fra Euro-biofilm møde afholdt 2011. Pengene indsættes på en
speciel konto i LPK. Der føres separat regnskab for kontoen, beløbene bruges til biofilm-relaterede
aktiviteter, refusion af beløb skal godkendes af formand eller næstformand i biofilmgruppen. Hvis
biofilmgruppen opløses tilfalder pengene DSKM.
Ad 8, Uddannelse herunder målbeskrivelser og endelig dimensioneringsplan 2013-17.
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 er meldt ud og medfører et løft i antallet af
introduktionsstillinger til maks. 21, men fortsat kun 6 hoveduddannelsesstillinger per år. HKJ vil inden
generalforsamlingen undersøge, hvor pengene til de ekstra introduktionsstillinger skal komme fra, er der
mon afsat penge. Der ligger nu nye skabeloner for både den specifikke og den generelle del af
speciallægeuddannelsen i klin. mik. på SSTs hjemmeside.
Ad 9, Evt.
NNL nævnte problemer i Aarhus med afgrænsning af klinisk mikrobiologi overfor de kliniske specialer
(snitflader). Det overvejes at tage problemet op på årsmødet under lørdagsprogrammet.
Ad 10, Næste møde.
Der er mulighed for et telefonmøde tirsdag den 28/2 kl. 9-10. Næste bestyrelsesmøde bliver umiddelbart
før årsmødet på Nyborg strand, den 9/3 kl. 10:30. Desuden blev det besluttet at holde møde før
generalforsamlingen kl. 13.00 – 14.45 den 21. marts 2012.

