Referat af Generalforsamling i DSKM 30. marts 2006
1. Valg af dirigent
Brita Bruun blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og
ifølge lovene.
2. Beretning fra bestyrelsen
Jens Møller aflagde beretning fra bestyrelsen. Ud over de tre nye medlemmer af DSKM, der er
nævnt i bestyrelsens beretning, er der siden 1. marts indkommet yderligere 9 ansøgninger. De nye
medlemmer af DSKM er således: Lisa Kristensen, Flemming Schønning Rosenvinge, Thomas
Ingemann Pedersen, Esad Dzajic, Rawaa Abdul-Redha, Suheil Andreas Salamon, Jens-Ulrik
Jensen, Joanna Mørk Hansen, Steen Lomborg Andersen, Kristian Schønning, Lillian Søes og
Marianne Skov.
Jens Møller gennemgik hovedtrækkene i den skriftlige beretning. Han nævnte blandt andet, at
Borrelia klaringsrapporten er næsten klar til offentliggørelse. Det tidlige efterår var præget af det
store arbejde med udarbejdelsen af strukturplanen, et arbejde, som mange af medlemmerne deltog i.
Strukturrapporten er efterfølgende blevet sendt til alle politiske og administrative ledere indenfor de
kommende regionsråd, Sundhedsstyrelsen og Indenrigsministeriet.
Vurderings- og ansættelsesudvalget (hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen) har været
sammensat ukorrekt i uddannelsesregioner Nord og Øst i det forløbne år, idet vi ikke har fulgt
Sundhedsstyrelsens retningslinier.. Der blev derfor foreslået en omrokering af udvalgene og en
forlængelse af valgperioden med endnu et år til 2008. Det bliver muligvis sidste periode, at
udvalgene fungerer i deres nuværende form, da den nye regionsstruktur kunne tænkes at give
anledning til en helt anden sammensætning.
Der har været problemer med opslag af hoveduddannelsesstillingerne, idet SSI satte forlængelse af
deres kontrakt med Roskilde amt som betingelse for fortsat at have kursister, og først meget sent
meldte ud, at de ville være i stand til at optage kursister i år. og næste år. Dette affødte en del
diskussion. Generelt fandt man det ærgerligt, hvis tiden på SSI og den store specialviden, der er
samlet der ville udgå af hoveduddannelsen. Argumentationen med tilknytning til Roskilde amt
fandtes uforståelig, idet den nye uddannelsesstruktur netop pointerer, at den almindelige kliniske
mikrobiologi primært skal læres på de lokale mikrobiologiske afdelinger. Brita Bruun oplyste at SSI
bruger ca. ¾ mio. kr. pr. kursist om året, men at pengene ikke er øremærket til kursisterne og at det
derfor vil være vanskeligt at få overført ressourcer til regionerne og de lokale kliniske
mikrobiologiske afdelinger, hvis uddannelsestiden på SSI bortfalder.
Der var enighed om, at det er uholdbart med en tilbagevendende diskussion om SSI skal/vil indgå i
hoveduddannelsen, og at der må arbejdes på en langtidsholdbar løsning, der er uafhængig af SSIs
øvrige engagement. Det blev anført at det er vigtigt at uddannelsesudvalget løbende fører dialog
med SSI om hoveduddannelsen. Det blev anbefalet at DSKM arbejder på at bevare 1.år af
hoveduddannelsen på SSI.
Derefter blev beretningen rost og godkendt.
.
3. Beretning fra udvalgene
.
a) Uddannelsesudvalget. Uddannelsesudvalgets formand Helle Krogh Johansen
gennemgik beretningen. Hun takkede medlemmerne af udvalget og
delkursuslederne ved A-kursus for deres store arbejde. Efteruddannelsesdagen fik
igen i 2005 en fin evaluering. Næste efteruddannelsesdag bliver holdt den 23.

b)

c)

d)

e)

november 2006. I 2007 afholdes et 4-dages specialespecifikt kursus klinisk
mikrobiologisk forskning, dette skal ikke at forveksle med det længere og mere
uddybende kursus i forskningstræning, der ligger i uddannelsesregionernes regi.
Der har været fra16 til 21 deltager på A-kurserne. Man skal huske, at det regionale
videreuddannelsesudvalg skal orienteres om barselsorlov. Denne må ikke
overstige 10% af den samlede uddannelsestid, såfremt man vil undgå at forlænge
sin uddannelse. Sundhedsstyrelsen har bedt DSKM om at overveje, om der er
andre ændringer til målbeskrivelsen end dem, der skyldes det aflyste kursus i
introduktionsuddannelsen og det ønskede antibiotika kursus. Bestyrelsen har
herefter besluttet, at det landsdækkende uddannelsesråd skal stå for revision af
målbeskrivelsen mens udformning og evaluering af de specialespecifikke kurser
skal ligge i DSKMs uddannelsesudvalgs regi. Uddannelsesudvalgets beretning
blev herefter godkendt.
Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. bedømmelse af ansøgere til
overlægestillinger. Jens Møller nævnte, at det stadig er svært for mange at
formulere deres ansøgninger i henhold til de syv kompetencer. Bettina Lundgren
opfordrede til, at man huskede at nævne den korrekte udformning af
ansøgningerne med de 7 kompetencer i stillingsopslaget..
Udvalg til bedømmelse af ansøgere til undervisningsstillinger. Alle seks
hoveduddannelsesstillinger er blevet besat. Det blev anført, at det er ærgerligt at
hoveduddannelsesstedet fremover ikke er repræsenteret hver gang. Alle
suppleanter har dog adgang til ansøgningerne. Jens Møller foreslog, at man afholdt
et formøde i hver uddannelsesregion før tildelingen ad stillingerne, således at alle
relevante parter blev hørt. . Der findes 6 stillinger om året, 2 i region nord,1 i
region syd og 3 i region øst.
De videnskabelige selskabers tilforordnede i uddannelsesspørgsmål. Jens Otto
Jarløv berettede om en enkelt sag, der havde været i løbet af året: en ansøgning om
godkendelse af en hoveduddannelsesstilling på KMA, Viborg. Stillingen blev
godkendt uden problemer.
Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Der var ingen inspektorer mødt op.
Niels Høiby anførte, at Rigshospitalet havde haft stor glæde af ordningen. Jens
Otto Jarløv fortalte ligeledes at KMA, Herlev, der netop havde haft besøg, havde
været meget glade for besøget og de gode forslag til forbedring af uddannelsen.
Det giver større mulighed for at kunne gennemføre forbedringsforslagene, når det
kan anføres overfor de bevilgende myndigheder, at forslagene kommer fra
Sundhedsstyrelsens inspektorer.

.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
a) Hanne Holt fremlagde DSKMs regnskab for 2005. Der har i 2005 været et
overskud på ca. 4.000 kr. og bestyrelsens formue er nu 108.000 kr. I 2005 var der
et overskud på årsmødet på 16.657 kr. Regnskabet blev godkendt.
b) Jens Møller fremlagde på vegne af Knud Siboni Dansk-Fransk Mikrobiologisk
Komité, Paul Horstmann., år 2004. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
5. Fastlæggelse af kontingent.
Forslag om uændret kontingent på 300,- kr. pr. år blev enstemmigt vedtaget.
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
Bestyrelsen havde fremlagt et ændringsforslag til DSKMs love. Der blev foreslået nogle få
ændringer til lovforslaget, hvorefter forslaget blev vedtaget. Der var dog kun 27 medlemmer til
stede, hvorfor der efterfølgende ifølge lovene skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med
henblik på endelig vedtagelse af lovforslaget.

7. Valg af formand
Jens K. Møller var på valg og ønskede ikke genvalg. Helle Krogh Johansen blev valgt som ny
formand.
8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået Bettina Lundgren som nyt medlem af bestyrelsen. Bettina Lundgren
blev valgt. Lene Nielsen var på valg og ønskede genvalg. Lene Nielsen blev genvalgt. Der var ingen
modkandidater.
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter.
Jens Otto Jarløv var på valg som tilfordnet i uddannelsesspørgsmål. Han blev genvalgt. Magnus
Arpi var på valg som suppleant som tilforordnet i uddannelsesspørgsmål; kunne ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslog Jørgen Prag. Jørgen Prag blev valgt.
Helle Krogh Johansen stoppede som formand i uddannelsesudvalget; kunne ikke genvælges.
Bestyrelsen foreslog Kristian Schønning som ny formand. Kristian Schønning blev valgt. Da
Kristian Schønning først bliver færdig som speciallæge 1. september, fortsætter Helle Krogh
Johansen som hovedkursusleder indtil 1. oktober.
Kurt Fuursted var på valg, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Svend Ellermann-Eriksen.
Svend Ellermann-Eriksen blev valgt.
Christian Østergaard Andersen og Marianne Kragh Thomsen var på valg, og blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog følgende omrokering af Vurderings- og ansættelsesudvalget
og en forlængelse af valgperioden med endnu et år til 2008.
For region Nord:
2007 Birgitte Korsager og Jørgen Prag, suppleant Jens K. Møller og Kurt Fuursted
2008 Jens K. Møller og Jørgen Prag, suppleanter Birgitte Korsager og Kurt Fuursted
For region Øst:
2007 Niels Høiby og Brita Bruun, suppleanter: Jens Otto Jarløv og Alice FriisMøller
2008 Jens Otto Jarløv og Brita Bruun, suppleanter: Niels Høiby og Alice Friis-Møller
For region Syd uændret til 2008:
Bente Gahrn-Hansen og Poul Kjældgaard, suppleanter Thøger G. Jensen og P. Schouenborg
DSKMs repræsentant: Michael Kemp og YMs repræsentant Hans Henrik Larsen fortsætter ligeledes
i hele perioden
Omrokeringen blev vedtaget.
Bente Gahrn Hansen blev genvalgt som inspektor.
10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (1 år)
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ram Dessau og Dennis S. Hansen samt genvalg af Brian Kristensen
som suppleant. Bettina Lundgren var på genvalg som suppleant, kunne ikke genvælges, da hun
blev valgt ind i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Anne Kjerulf. Anne Kjerulf blev valgt.
11. Eventuelt
Herunder en bøn om, at videnskabelige møder ikke lægges i ferieperioderne. Det blev desuden
foreslået at lave et idékatalog med forslag til nye videnskabelige møder, samt at udnytte lørdag
formiddag på årsmødet mere effektivt, eventuelt med en begyndende diskussion om emner, der vil
blive fremlagt på den efterfølgende generalforsamlingen.
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