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Referat for bestyrelsesmøde nr. 290, tirsdag den 28.02.2012. (telefonmøde) kl. 09-10
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet for bestyrelsesmøde 289:
Referatet blev godkendt efter enkelte rettelser
2. Nyt fra formanden: Intet nyt.
3. Nyt fra sekretæren: Intet nyt.
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer: MDB anførte, at hun har skrevet kontrakt med
webmaster Heidi Staal-Nielsen efter indkøb af computer med programmer, som skal være til
rådighed så længe Heidi er webmaster.
5. NNL spurgte til DSKM repræsentant i sundhedsstyrelsens hygiejnegruppe (HKJ).
Man diskuterede de nye hygiejneretningslinjer og hvorvidt disse er blevet implementeret. Emnet
tages op til årsmødet, hvor NNL vil komme med et kort oplæg.
6. Laboratorieudvalgsspørgsmål:
a.

Har DSKM indvendinger mod at der i webreq linkes til Lægehåndbogen (www.lægehåndbogen.dk) som
opslagsværk ved rekvisition af mikrobiologiske undersøgelser?

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi man ikke bør linke til lægehåndbogen, da denne ikke
er mikrobiologisk orienteret (ingen klinisk mikrobiologer i forfatterpanelet).
b.

Mener DSKM at der er behov for eller ønske om at oprette nationale pakker/profiler i webreq ved rekvisition af
mikrobiologiske undersøgelser?

Bestyrelsen mente, at laboratorieudvalget bør komme med forslag til, hvilke pakker der er
behov for da de klinisk mikrobiologiske afdelinger gør tingene forskelligt. Man kan så tage
dette forslag op til diskussion.
7. NAC, Robert Skov (RSK): RSK er blevet medlem af både ”General committee” (medlemmer se
link) og ”Steering committee” (medlemmer se link) i stedet for Niels Frimodt-Møller.
8. DSKM videnskabelige møder:
a. Årsmøde: program og ph.d.´ere:
Det videnskabelige møde ligger fast. Maden bestiller HKJ som sidst og Ram Dessau vil
sørge for underholdningen. Til årets ph.d. ére er der kommet én tilmelding (Klaus Leth
Mortensen) så der er 25 minutter til et andet emne. Man besluttede at NNL laver et kort
oplæg om de nye hygiejneretningslinjer, så man kort kan diskutere, hvordan det går med
implementeringen.
b. Virologimøde:
Der er endnu ikke holdt et planlægningsmøde, men Inge Panum har taget initiativ til dette.
c. ESBL møde:
Der er sendt endeligt program og tilmeldingsblanket til webmasteren, men på hjemmesiden
kan man endnu ikke se programmet. HS vil sende mail til alle medlemmer vedr. de
kommende møder og HKJ laver et slide til årsmødet vedr. de kommende møder.
9. Arbejdsgrupper
a. MicroTerm-gruppen:
Marianne Voldstedlund har sendt kommissorium og beretning. Da gruppen pt. ikke har planer
om at arrangere videnskabelige møder eller synes at have behov for en fane på hjemmeside
vil man ikke lave gruppen til en fast arbejdsgruppe på nuværende tidspunkt.
b. Rotavirus arbejdsgruppen
Har netop holdt møde i SST, der er kommet beretning fra N. Kirkby til generalforsamlingen
som kan læses under nyt fra tillidsrepræsentanter..
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10. Generalforsamling i DSKM,
a. Indkaldelse
Sidste frist for at sende ud er i morgen aften, så kommentarer til beretninger samt
indkaldelsen skal foreligge senest kl. 18. den 29. 2.
b. Dirigent
Bestyrelsen foreslår Brita Bruun dette gøres på GF
c. Nyt bestyrelsesmedlem
JE vil kontakte mulige emner til bestyrelsesposten og give HS besked inden kl. 18 den 29.2.
d. Tillidsposter, beretninger
De fleste er beretninger er kommet til HS, Hvis der kommer forsinkede beretninger vil disse
blive eftersendt til medlemmerne.
e. NESCMID
f.

Snitflader

Punkt e og f tages op under evt. til generalforsamlingen.
11. Evt. MDB ønskede at man tager stilling til hvilken takst der skal gives til kørselsgodtgørelse idet
en af revisorerne har kommenteret at det var en lav takst. Dette drøftes i den nye bestyrelse.
12. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde bliver forud for generalforsamlingen den 21. 3. 2012 kl.
13.00.
Med venlig hilsen
Helga Schumacher

