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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. september kl. 12:00
På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Bestyrelsen:
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Mette Damkjær Bartels, Sanne Grønvall Kjær Hansen &
Hans Linde Nielsen
Referent: Hans Linde Nielsen
1. Godkendelse af referat af seneste møde
Seneste bestyrelsesreferat af 27. maj e) blev kort gennemgået og godkendt. Hans sørger for at referatet bliver lagt
på hjemmesiden inkl. referat fra generalforsamlingen.
2. Nyt fra formanden.
Thomas Greve har spurgt bestyrelsen om hvorvidt bestyrelse vil give økonomisk støtte til at formand for
uddannelsesudvalget,
Barbara
Holzkneckt
kan
deltage
på
et
internationalt
kursus
i
kompetencevurdering ’International Advanced assessment courses’ den 26. og 27. oktober 2015 i London.
Bestyrelsen vil gerne støtte et sådant kompetenceløft i forhold til den foreliggende arbejdsopgave, og er
indstillet på at betale kursus, transport og ophold, men forventer at Barbara arbejdssted dækker lønnen for
kursusdagene.
3. Ny forfatter til medicin.dk
Sekretæren har fået flere henvendelser fra medicin.dk mht. at finde en ny ene forfatter til afsnittene om antibiotika.
Eftersom ledende overlæge Niels Frimodt-Møller tidligere har været medforfatter for selskabet (med Bente GahrnHansen som hovedforfatter) fandt bestyrelsen, at Niels er en oplagt kandidat. Svend spørger Niels.
4. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS)
Prof. Michael Kemp og Anette Holm har i en årrække repræsenteret DSKM i styregruppen for DEKS. De har nu
bedt DSKM om at finde andre, der kan overtage, når det forestående årlige brugermøde (16 & 17. september) er
afsluttet.
Sanne spørger Michael Kemp om han vil foresætte et år mere, så overdragelsen til nye repræsentanter bliver mere
let. Ligeledes spørger Sanne om Michael om han kender til ejende kandidater? Bestyrelsen vil ellers foreslå Ulrik
Stab Jensen og Inge Panum.
Derudover har vicedirektør Per Jørgensen forespurgt om DSKM har indvendinger imod at DEKS’s vedtægter fra
2005 bliver ændret således, at DEKS fremover har status af en faglig rådgivningsgruppe, og at DEKS bliver en
enhed under Diagnostisk Center Rigshospitalet og følger dennes ledelsesstrategi.
DSKMs Bestyrelse finder ændringsforslaget helt på sin plads og Hans skriver til Per Jørgensen med information
om at DSKM støtter beslutningen om, at ændre DEKS vedtægter så den såkaldte bestyrelse fremover har status
som en faglig rådgivningsgruppe.
5. LVS repræsentantskabsmøde
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) holder repræsentantskabsmøde torsdag den 5. november
2015 kl. 16.00-18.00. i Domus Medica. DSKM har 2 pladser. Både Svend og Hans er dog forhindrede, men Mette
deltager.
6. Medlemstatus og økonomi
Hans oplyste at lægeforeningen fortsat mangler kontingent fra 39 medlemmer. Det skyldes dog formentlig den
systematiske fejl, hvor alle DSKM-medlemmer blev meldt ind i patologiselskabet. Lægeforeningen har sendt
girokort pr. e-mail, men flere medlemmer har nok ikke været opmærksomme på det. Hans sender reminder i den
næste DSKM e-mail.
7. Hjemmeside/webmaster
Hans oplyste at han har fundet en medicinstuderende som gerne vil hjælpe med at være webmaster. Hans sørger
for at diverse dokumenter bliver lagt på hjemmesiden mv.
Sanne tjekker satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige.
8. Nyt fra sekretæren
- Hans sender invitation til de ledende overlæger vedr. sundhedsstyrelsens konference:

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specialeplanlægning: dogmer og principper til debat, 23. november 2015 kl. 12.00-16.00 på Radisson Blu H.C.
Andersen Hotel i Odense
- Hans informerede om Marie og August Krogh Prisen 2016, Ansøgningsfrist 26. okt. 2016.
Bestyrelsen diskuterede egnede kandidater til prisen, og har fundet en eget kandidat.
Inge Panum spørger Jenny Dahl Knudsen mht. udarbejdelse af ansøgning.
9. Nyt fra kasseren
Mette oplyste, at Jørgen Engberg havde gjort hende opmærksom på, at der mangler en ESCMID-kontakt. Mette
følger op mht. kandidater.
10. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Sanne informerede om ændringer i legatfundats, og der var enighed om at legatet kun kan gives en gang.
Svend underskriver dokument og sender til Hans, som lægger det på hjemmesiden.
11. DSKM videnskabelige møder
Der har været afholdt møde i CPO-gruppen den 14. september.
Der er møde i NGS-gruppen den 8. oktober på KMA, Hvidovre og information er sendt ud til medlemmerne.
Mette oplyste, at der indtil videre ikke er så mange tilmeldt, hvorfor Hans sender en reminder.
MSD har forespurgt om et videnskabeligt møde i uge 50, med oplæg om bl.a. antibiotic stewardship, antibioika
resistens, samt produkter fra MSD. Der var enighed om, at et sådan møde altid skal annonceres til medlemmerne
med det forbehold, at det er sponsoreret. Programmet mangler dog fortsat, og Svend vil undersøge muligheden for
svensk foredragsholder.
Der afholdes Virusmøde den 10. november på SSI, Foredragssalen, og et foreløbigt program foreligger.
Hans sender annoncering til medlemmerne.
Inge Panum og Svend undersøger muligheden for at lave et Point-of-care møde i 2016
Hans skriver til Jørgen Kurtzhals vedr. et parasitologimøde.
12. Årsmøde 2016
Datoen er den 1. og 2. april 2016. Hans sender en reminder til alle medlemmerne og vil få datoen lagt på
hjemmesiden.
Mette sender information til div. firmaer og hun introducerer Sanne til opgaven.
Sanne vil undersøge muligheden for sekretærhjælp fra OUH.
Sanne efterspørger det videnskabelige program hos Thøger, så det kan nås at blive annonceret til medlemmere i
god tid.
13. Nye idéer
Muligheden for en DSKM/DANAK-gruppe blev diskuteret og oplagte kandidater blev nævnt. Dog er det meget
forskelligt hvor langt de enkelte KMA’er er med validering. Sanne vil spørge Marianne Skov fra OUH, mht. en
opgavebeskrivelse
Svend informerede om hans deltagelse på NSCMID, og om mulighederne for øget samarbejde. Evt. mulighederne
for nordiske kurser i bakteriologi.
Parasitologimødet evt. kursus (mangler (Sanne)). Hans skriver til Jørgen Kurtzhals.
14. Evt.
15. Næste bestyrelsesmøde: 26 november kl. 13:00 evt. som telefon/video-møde
Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen
Sekretær for DSKM
dskm@dskm.dk

