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Formandens beretning til DSKM’s generalforsamling den 11. marts 2017 
 

 
Bestyrelsen har bestået af:  
Svend Ellermann-Eriksen, formand  

Inge Panum, næstformand  

Hans Linde Nielsen, sekretær  

Sanne Grønvall Kjær Hansen, kasserer 

Michael Pedersen, medlem 

 

Der har været afholdt 6 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling, alle som fysiske møder.  

 

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i år, men næste år kan formand og næstformand ikke 

genopstille. Vi vil opfordre alle medlemmer til at overveje, om de selv kunne være interesseret i 

bestyrelsesarbejdet eller hvem af kollegerne, der vil være egnede kandidater til bestyrelsen eller 

formandsposten. 

 

 

Medlemsstatus  
Bestyrelsen forsøger gennem lægeforeningen og egne opgørelser at have styr på medlemsstatus. Efter 

sidste generalforsamling havde DSKM ca. 240 ordinære medlemmer. Desuden er der 19 

korresponderende medlemmer. Det formelle medlemstal varierer dog lidt, efter om alle får indbetalt 

kontingent til lægeforeningen. 

 

Der er 11 nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen:  

Jens Christian Nørgaard, læge 

Karin Meinike Jørgensen, akademiker, SSI 

May Murra, læge  

Frederikke Holm Jensen, læge 

Vigith Andrews, læge 

Marie Theut, læge 

Dorte Terp Andersen, molekylærbiolog, Esbjerg   

Roland Thele, læge 

Jesper Larsen, akademiker, SSI 

Raphael Sieber, akademiker, SSI 

Morten Amby Østergaard, cand.scient.med, Medicoteknik, Region Midtjylland    

 

1 medlem har aktivt meldt sig ud.  

 

Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen Dr. Jean-Claude Manuguerra, Laboratory for 

Urgent Response to Biological Threats, Institut Pasteur, Paris, France. 

 

Medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer er dermed ca. 250 ordinære og 20 

korresponderende medlemmer. 

 

 

Mailadresser 

Det er en konstant udfordring at holde DSKM’s medlemsliste og medlemmernes mailadresser 

opdateret. Vi vil derfor bede alle medlemmer om at huske at indmelde skift af mail-adresse til 

selskabets sekretær på dskm@dskm.dk.  

 

 

mailto:dskm@dskm.dk
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Speciallægeuddannelsen 

I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse har DSKM én repræsentant i hver uddannelsesregion. 

 

Hoveduddannelsesstillingerne med start pr. 1. marts 2017 blev besat som følger:  

 

Videreuddannelsesregion Nord:   Jeanette Drost Thomsen. 

Anne Haglund. 

Videreuddannelsesregion Syd:   Charlotte Nielsen Agergaard. 

Videreuddannelsesregion Øst:   Shadia Ali Badran. 

Kim Thomsen. 

Tobias Ibfelt. 

 

De nye hoveduddannelseslæger bydes hjerteligt velkommen i Klinisk Mikrobiologi. 

 

 

Medlemsmøder  
Hovedparten af DSKM’s videnskabelige møder afholdes og planlægges nu af DSKM’s 

arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal have tak for initiativet og den store indsats, og medlemmerne 

skal have tak for god og aktiv deltagelse. Følgende arbejdsgrupper arbejder aktivt og arrangerer 

møder: Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, DSKM’s program ved DEKS 

Brugermøde, arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer, Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe, Dansk 

MALDI ToF MS arbejdsgruppe, MolNet, DANRES og DANRES-M, NGS arbejdsgruppen, Biofilm-

arbejdsgruppen, og endokarditis arbejdsgruppen. 

  

For detaljerede programmer, emner og foredragsholdere henvises til DSKM’s hjemmeside: DSKM.dk 

 

Planlagte medlemsmøder med kendt dato  
Du kan få et overblik over kommende møder og kurser på DSKM.dk. 

 

4. april 2017: Det 7. nationale endokarditismøde: Endocarditis - akutte og kroniske komplikationer. 

 

18. maj 2017: Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholder uddannelsesdag for læger i 

introduktionsstilling i Klinisk Mikrobiologi. 

 

23. maj 2017: Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Foredragsholder dr. 

Laurent Debarbieux, Institut Pasteur vil tale om fag-bakterie interaktioner. Statens Serum Institut.  

 

24 maj 2017: Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Foredragsholder dr. 

Laurent Debarbieux, Institut Pasteur vil tale om fag terapi. Odense. 

 

 

Årsmøde  
DSKM’s årsmøde bliver for niende gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år har 

haft økonomisk balance, har bestyrelsen besluttet at fastholde det relativt lave deltagerbidrag (900 kr. 

for medlemmer og 2000 kr. for eksterne deltagere). Bestyrelsen takker KMA, Rigshospitalet for deres 

store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. 

 

Til musikalsk inspiration før middagen har Ram Dessau tilbudt at underholde og berige os alle. Ram 

skal have tak for at videreføre traditionen med et musikalsk indslag ved årsmødet. 

 

For at overholde de stramme regler for samarbejde med industrien har vi igen i år besluttet at lukke af 

mellem møderummet og udstillingsrummet ved årsmødet. Ligeledes betales underholdning (musikken 

om aftenen) af selskabet og ikke fra årsmødekontoen. Der er således ingen sammenblanding mellem 

de grundlæggende udgifter til årsmødet, hvortil industriens betaling for stande indgår, og 

underholdningen efter årsmødemiddagen. 
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DSKM’s forskningspris  
DSKM’s forskningspris for klinisk mikrobiologi, 2017 tildeles overlæge, professor, Hans Jørn 

Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense. Prisen tildeles for Hans Jørn Kolmos’ mangeårige, 

ihærdige og utrættelige indsats for infektionshygiejne og forebyggelse af resistensudvikling. 

Selskabets forskningspris uddeles på førstedagen af årsmødet. 

 

 

DSKM’s hjemmeside  
Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets medlemmer. Selskabets 

aktiviteter og data i form af videnskabelige møder, uddannelse, vejledninger, rapporter og anden 

specialerelevant information skal kunne findes på hjemmesiden. Selskabet har fået en ny Web-

redaktør ved Marc Trunjer Kusk Nielsen, som har fornyet hjemmesidens udtryk. Vi takker Mark og 

Hans Linde Nielsen for den store indsats. 

 

Medlemmer der har mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til 

DSKM’s sekretær på DSKM@dskm.dk. 

 

 

Uddannelsesudvalget  
Vi har endnu ikke fået ændret DSKM’s love, så de postgraduate kliniske lektorer (PKL) bliver fødte 

medlemmer af uddannelsesudvalget og så lovene præciserer at hovedkursusleder og formand for 

uddannelsesudvalget skal være speciallæge i Klinisk Mikrobiologi, hvilket Sundhedsstyrelsen kræver.  

 

Uddannelsesudvalget har arbejdet intensivt med en ny målbeskrivelse for introduktions- og 

hoveduddannelsen i Klinisk Mikrobiologi. Målbeskrivelsen, der lige nu ligger til godkendelse i 

Sundhedsstyrelsen, indeholder en ny strukturering af kompetencelisten for introduktions- og 

hoveduddannelsesforløbene. De kompetencevurderingsredskaber der blev udarbejdet i 2015/16 er 

indarbejdet i den nye målbeskrivelse. Kompetencevurderingsredskaberne er tilgængelige på DSKM’s 

hjemmeside. Se i øvrigt særskilt beretning fra uddannelsesudvalget.  

 

DSKM’s bestyrelse afholder fortsat det årlige nationale uddannelsesrådsmøde for at koordinere 

speciallægeuddannelsen og stimulere erfaringsudvekslingen. Vi vurderer at dette forum er vigtigt for 

specialet. Videreuddannelsessekretariaterne deltager, og Videreuddannelsesregion Øst har indvilliget i 

at skrive referat fra mødet. Næste møde er planlagt til d. 27. april 2017 på Hvidovre Hospital. 

 

 

Arbejdsgrupper under DSKM  
DSKM har følgende arbejdsgrupper: DANRES og DANRES-M, Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe 

(TARMBAKT), Endocarditis arbejdsgruppen, Biofilm arbejdsgruppen, Dansk Maldi-ToF 

(massespektrometri) arbejdsgruppe (DAN-MS), Molekylærbiologisk Netværk (MolNet), 

Arbejdsgruppen for klinisk mikrobiologisk terminologi (MikroTerm gruppen), MDS-gruppen, Point of 

Care i Kliniske Mikrobiologi, Akkreditering af Klinisk Mikrobiologi og Yngre Mikrobiologer. 

 

Udvalget vedr. POCT i Kliniske Mikrobiologi er kommet godt i gang med arbejdet, og arbejdsgruppen 

vedr. DANAK-akkreditering af Klinisk Mikrobiologi er i opstartsfasen. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med oprettelse af en virologisk arbejdsgruppe. Kommissorium for den 

virologiske arbejdsgruppe er udarbejdet og gruppen skal nu dannes og starte sit arbejde. 

 

Ligeledes er der tanker om at oprette en parasitologisk arbejdsgruppe til at tage sig af 

metodevejledninger og generelle anbefalinger på det parasitologiske område.  

 

mailto:DSKM@dskm.dk
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Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe har opdateret vejledningen: Diagnostik af bakterielle mave-

tarminfektioner. 

 

 

Dansk-fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann  
Komitéen fik sidste år en ny formand i overlæge, professor, dr. med. Mikael Kemp. Bestyrelsen består 

derudover af overlæge, ph.d. Dennis Schrøder Hansen, overlæge, professor, dr.med. Hans Jørn 

Kolmos (næstformand) og overlæge Lars Erik Lemming (sekretær). Professor Knud Siboni har 

indvilliget i fortsat at støtte komiteens arbejde. Formanden for DSKM, Svend Ellermann-Eriksen er 

medlem af komiteen, men har ikke ønsket at sidde i komitéens bestyrelse. 

  

Dansk-fransk mikrobiologisk Komité har i 2016 afholdt to møder med Dr. Jean-Claude Manuguerra, 

Laboratory for Urgent Response to Biological Threats, Institut Pasteur, Paris. Møderne omhandlede 

"Novel RNA viruses, Coronavirus from the camel and Ebolavirus from the bat" og "Inactivation of 

RNA virus excreted to the environment and vaccination". 

 

 

NSCMID 

Vi skal fortsat have fokus på mulighederne for samarbejde med vores nordiske kolleger og de nordiske 

mikrobiologiske og infektionsmedicinske faglige selskaber. Vi vil opfordre medlemmerne til at være 

opmærksomme på at formidle information om relevante møder i de nordiske lande, overveje 

muligheder for samarbejde om kursusaktivitet i specialet, og hvilke forskningsprojekter kolleger fra de 

øvrige nordiske lande eventuelt vil kunne indgå i. 

 

 

Høringer 

Antallet af høringer der udsendes via LægeVidenskabelige Selskaber (LVS) er faldet kraftigt de senere 

år, og de fleste er ikke relevante for vores fag. De der var relevante blev besvaret af bestyrelsen, 

medlemmer med særlig kompetence indenfor området eller udsendt til kommentering blandt 

medlemmerne.  

 

Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar og kritisk gennemgang. 

 

Et område, der har stor vigtighed for Klinisk Mikrobiologi, er Meldesystemet for Smitsomme 

Sygdomme, som er under revision. DSKM har deltaget i revisionsarbejdet, og bestyrelsen har været 

involveret i en præ-høring af udkastet til revideret vejledning. En endelig vejledning forventes at 

komme i løbet af 2017. 

 

Dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi, 2018 til 2022 har været i 

høring. Bestyrelsen forhørte sig bredt rundt i faget og landet, hvor der var delte holdninger til 

problemstillingen. Der er forskel på, hvor godt de forskellige landsdele er dækket ind med 

speciallæger, og yngre og ældre medlemmer ser forskelligt på problemstillingen. Da der ikke var en 

bare nogenlunde entydig holdning til problemstillingen valgte bestyrelsen at støtte Sundhedsstyrelsens 

udspil om uændret optag til speciallægeuddannelsen. 

 

 

Infektionshygiejne 

DSKM’s formand har sammen med Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker deltaget i møde med 

sekretariatet for Nordisk Ministerråd vedr. udbud af en ny nordisk uddannelse i ”smittskydd / 
vårdhygien”. Vi ønsker en relevant uddannelse udbudt hurtigst muligt. 

 

DSKM har sammen med Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker henvendt sig til Danske 

Regioner med et forslag om infektionshygiejne som et muligt fremtidigt fokus for et lærings- og 

kvalitetsteam under det nye kvalitetsprogram. 
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Diverse udpegninger 

 Til Sundhedsstyrelsens Faglige Råd for Klinisk Mikrobiologi har DSKM udpeget Inge Panum. 

 Til en arbejdsgruppe med fokus på tandforhold i relation til thorax kirurgi under Dansk 

Cardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab har bestyrelsen udpeget Jørgen 

Engberg. 

 Til Sundhedsstyrelsens dialogmøde vedr. Borrelia udpegede bestyrelsen Ram Dessau. 

 Som DSKM’s repræsentant til revidering af guidelines for diagnostik og behandling af 

spondylodiskit har bestyrelsen udpeget Jurgita Samulioniené. 

 DSKM har udpeget Ulrik Justesen, OUH til bestyrelsesposten i NSCMID. 

 

Andre videnskabelige selskaber har af og til gang i udarbejdelse af kliniske vejledninger, der 

involverer klinisk mikrobiologiske problemstillinger, uden at vi umiddelbart er inviteret med. Vi 

opfordrer alle til at være opmærksomme på sådan aktivitet, hvor Klinisk Mikrobiologi vil kunne 

bidrage. 

 

 

Specialet fylder rundt  

Klinisk Mikrobiologi som lægefagligt speciale fyldte i 2016 50 år. Selskabet blev dannet få år senere 

og fylder 50 år i 2019. En gruppe af selskabets medlemmer med overlæge Niels Nørskov-Lauritsen 

som redaktør gav i et særnummer af Bibliotek for Læger (nr. 4, december 2016) en fornem 

gennemgang af fagets historie. DSKM takker forfatterne for den store indsats for specialet. 

 

DSKM’s bestyrelse valgte at støtte initiativet ved at betale for farvetryk og ved at indkøbe et 

eksemplar til alle medlemmer. Disse er distribueret via afdelingerne. Medlemmer, der ikke skulle have 

fået et eksemplar, kan få det udleveret ved årsmødet eller hente et eksemplar på nærmeste KMA. 

 

 

Overvejelser over indførelse at æresmedlemskaber  

Flere medlemmer har ydet en særlig indsats for Klinisk Mikrobiologi og selskabet. Bestyrelsen har 

fået et velbegrundet forslag om at tildele et æresmedlemskab til et ældre medlem. Der er dog i den 

anledning nogle principielle overvejelser. Hvad og hvor meget skal der til, og skal det både være 

muligt at tildele æresmedlemskab til erhvervsaktive og pensionerede medlemmer? Bestyrelsen vil 

gerne høre medlemmernes principielle holdninger til denne problemstilling. 

 

 

Indsatsen overfor CPO 

DSKM’s CPO-udvalg udkom i 2016 med et notat og tilhørende faglige vejledninger med anbefalinger 

vedr. håndtering af CPO i Danmark. Notatet og DSKM’s øvrige vejledninger beskriver forhold 

vedrørende overvågning, anmeldepligt, udkast til guidelines for screening af patienter, anbefalinger 

vedr. isolation og infektionshygiejniske forholdsregler, anbefalinger vedr. antibiotisk behandling, og 

laboratorieundersøgelser inkl. detektion og karakterisering. CPO-udvalget havde bred repræsentation 

fra KMA’erne i alle regioner, SSI, Danres-M og Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejesker. Efter 

aflevering af notatet er CPO-udvalget formeldt nedlagt. Om der senere bliver brug for en CPO-

arbejdsgruppe må tiden vise. 

 

På baggrund af CPO-udvalgets notat og DSKM’s faglige vejledninger sendte DSKM’s en henvendelse 

til Sundhedsstyrelsen med opfordring til at udarbejde en national CPO-handleplan. Vi har indstillet at 

CPO-indsatsen bør stå på tre ben: 1) data (meldepligt), 2) infektionshygiejne, og 3) rationelt begrænset 

antibiotikaforbrug (se henvendelsen til Sundhedsstyrelsen på DSKM’s hjemmeside). CPO-udvalget og 

DSKM fik som oplæg til arbejdet i Sundhedsstyrelsen publiceret en statusartikel i Ugeskrift for Læger 

(Epidemisk stigning i forekomsten af carbapenemaseproducerende enterobakterier i Danmark. 7. 

November 2016;178:V06160422. Mikala Wang, Svend Ellermann-Eriksen, Dennis Schrøder Hansen, 

Anne Kjerulf, David Fuglsang-Damgaard, Anette Holm, Claus Østergaard, Bent Røder, Ute Wolff 

Sönksen, Mette Detlefsen, Frank Hansen, Henrik Hasman, Anette Hammerum & Robert L. Skov). 
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Sundhedsstyrelsen reagerede meget positivt på henvendelsen og indkaldte DSKM til et afklarende 

møde om problemstillingen. Ved mødet deltog for DSKM Mikala Wang, formand for CPO-udvalget, 

Ute Sönksen, Niels Frimodt-Møller og Svend Ellermann-Eriksen, formand for DSKM. På den 

baggrund besluttede Sundhedsstyrelsen at opstarte et arbejde med det formål at udarbejde en national 

CPO-vejledning. Til arbejdet har Sundhedsstyrelsen nedsat en følgegruppe, der udover 

Sundhedsstyrelses egne repræsentanter består af ovenstående fire repræsentanter for DSKM suppleret 

med Anne Kjerulf fra CEI. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe med regionale repræsentanter 

samt repræsentanter fra Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker, Dansk Selskab for 

Infektionsmedicin, Danske Regioner og SSI. Til skrivearbejdet har Sundhedsstyrelsen frikøbt Mikala 

Wang fra KMA, AUH. Sundhedsstyrelsens plan er at få udarbejdet en høringsversion af vejledningen 

inden sommer, og at den endelige vejledning efter høring kan udsendes ultimo 2017 eller primo 2018. 

 

Se DSKM’s henvendelse til Sundhedsstyrelsen, CPO-udvalgets notat, vejledningen 

”Antibiotikabehandling af infektioner med carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE)” 

samt DANRES-M’s vejledning vedr. ”Undersøgelse for Carbapenemase Producerende Organismer 

(CPO) bærertilstand - en metodevejledning” på DSKM’s hjemmeside. 

 

 

Reduceret antibiotikaforbrug 
DSKM’s medlemmer er fagligt set ikke enige om alt, men vi er dog stort set alle enige om, at 

antibiotikaforbruget skal begrænses. Overfor den klare resistens-trussel fra store dele af den øvrige 

verden består vores eneste reelle forsvarsmulighed i at have et lavt antibiotikaforbrug. 

Antibiotikaforbruget skal være rationelt og lavt, med anvendelse af den smallest mulige målrettede 

behandling. Dette gælder både i sundhedsvæsnet og i landbruget. Med afsæt i beslutningen på sidste 

generalforsamling om at selskabet kan deltage mere tydeligt i den offentlige debat, har vi primært gået 

efter at markere ovenstående synspunkt med det mål at få reduceret antibiotikaforbruget. 

 

På det veterinære område er DSKM sammen med ledende overlæger eller professorer fra alle de større 

mikrobiologiske afdelinger gået ind i debatten om den differentierede gul-kort-ordning i landbruget. 

Ordningen er en væsentlig nyskabelse, der bringer dansk landbrug på forkant med udviklingen, men vi 

mener ikke målene er ambitiøse nok. Det totale forbrug bør reduceres yderligere og vægtningen bør 

tage bedre hensyn til hvilke antibiotika, der i praksis er kritisk vigtige for mennesker. Denne vægtning 

bør udarbejdes med klar reference til WHO’s anbefalinger.  

 

I Ugeskrift for Læger fik vi d. 22. december 2016 publiceret: ”MRSA: Åbent brev til miljø- og 

fødevareministeren”. På vegne af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), Svend 

Ellermann-Eriksen, Niels Frimodt-Møller, Jens Otto Jarløv, Ulrich Stab Jensen, Jens Kjølseth Møller, 

Henrik Carl Schønheyder, Henrik Westh, Hans Jørn Kolmos. På baggrund af dette åbne brev blev der 

på dr.dk publiceret flere artikler, der refererede vores synspunkter (se eksempelvis: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-og-mikrobiologer-aftale-om-antibiotika-dur-ikke, og 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-helt-forkert-prioritering-af-antibiotika-til-svin). Vores åbne 

brev vedr. udformningen af gul-kort ordningen fik stor indflydelse på fokus for spørgsmålene til 

sundhedsministeren og miljø- og fødevareministeren under et åbent samråd om spredning af MRSA til 

mennesker i folketingets Sundheds- og Ældreudvalg d. 12/1 2017 (se 

http://www.ft.dk/webtv/video/20161/SUU/td.1369269.aspx). Danske Svineproducenters formand, 

Henrik Mortensen reagerede med en henvendelse, hvor de angiver at svineproducenterne selv har 

valgt ikke at bruge cefalosporiner, og at de heller ikke har et ønske om at bruge dem fremover. DSKM 

kvitterede med en anerkendelse af landbrugets egen indsats. Vores initiativ har foreløbigt givet det 

resultat, at colistins vægtning i landbrugets gul-kort ordning er blevet hævet fra 1 til 10. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har genindkaldt deres MRSA-ekspertgruppe. Henrik Westh er udpeget 

til ekspertgruppen af Danske Regioner og Svend Ellermann-Eriksen er udpeget som repræsentant for 

LVS og Lægeforeningen. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-og-mikrobiologer-aftale-om-antibiotika-dur-ikke
https://www.dr.dk/nyheder/indland/laeger-helt-forkert-prioritering-af-antibiotika-til-svin
http://www.ft.dk/webtv/video/20161/SUU/td.1369269.aspx
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På det humane område støtter DSKM de mange initiativer, der er i gang i forhold til rationel 

anvendelse af antibiotika og reduktion af forbruget til mennesker. Der er nedsat en antibiotika-gruppe 

under Medicinrådet (tidligere RADS), der er i gang med at udarbejde nationale vejledninger til de 

større infektionsområder. Foreløbigt er der udarbejdet en vejledning vedr. nedre luftvejsinfektion i 

almen praksis og på hospital, og flere vejledninger er undervejs. I relation til det nationale 

kvalitetsprogram for sundhedsområdet er der gang i udvikling af et lærings- og kvalitetsteam for 

rationelt antibiotikaforbrug. De videnskabelige selskaber er ikke inddraget i arbejdet, men mange af 

DSKM’s medlemmer indgår som regionale repræsentanter intensivt i udviklingen af programmet. 

 

 

Sundhedsstyrelsens Faglige Råd for Klinisk Mikrobiologi 
I overensstemmelse med holdningen på sidste generalforsamling vedr. Sundheds- og 

Ældreministeriets udspil i sagen om smitteberedskabet, sendte bestyrelsen en uopfordret henvendelse 

til ministeriet, med kopi til Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Lægevidenskabelige Selskaber og 

Lægeforeningen: ”Replik til notatet ”Organisering af det diagnostiske område” af 7. marts 2016” 

(kan ses på DSKM.dk). DSKM udtrykte heri stor bekymring på de faglige og kliniske konsekvenser af 

udspillet fra Sundheds- og Ældreministeriet. Flere af parterne responderede positivt på henvendelsen 

og sagen ”mellemlandede” lidt blødere ved økonomiaftalen 2016, hvorfra sagen videreforhandles. 

 

Sundhedsstyrelsen nedsatte ultimo 2016 et Fagligt Råd for Klinisk Mikrobiologi. Rådet er nedsat i 

overensstemmelse med de seneste økonomiaftaler mellem Danske Regioner og Staten, der angiver 

Referencemodellen som styrende for området. Økonomiaftalen fra 2016 angiver at rådet inden marts 

2017 skal ”fastlægge en plan for systematisk og synkron hjemtagning af yderligere almene 

diagnostiske analyser til regionerne med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport fra foråret 2015 

og aftalen om regionernes økonomi for 2016”. Til det Faglige Råd har DSKM udpeget Inge Panum. 

For regionerne deltager Tove Ejlertsen, Svend Ellermann-Eriksen, Anette Holm, Ulrich Stab Jensen 

og Niels Frimodt-Møller. For SSI deltager Kåre Mølbak og Claus Nielsen. Rådet arbejder under 

Sundhedsstyrelsen, der varetager sekretariatsfunktion og formandskab. 

 

Der har været afholdt 3 møder i rådet, hvor fokus har været at løse den hastende opgave beskrevet 

ovenfor. Rådet har haft principielle diskussioner om organisering af den mikrobiologiske diagnostik, 

beredskab og referencefunktioner. Ud fra det tidligere arbejde i seneste arbejdsgruppe vedr. 

smitteberedskabet er de forskellige analyser blevet gennemgået systematisk. Til detailarbejde har der 

været nedsat en undergruppe vedr. luftvejsvirus og en anden gruppe vedr. parasitologiske analyser. 

Det har været vanskeligt at opnå en fælles forståelse af opgaven og dens indhold, men det ser ud til at 

Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådets arbejde kommer med en rapport om fordelingen af opgaverne 

for 2017 og 2018. Hvordan området skal fordeles og styres fra 2019 afventer yderligere forhandlinger 

mellem Danske Regioner, Staten og de faglige enheder.   

 

De nye specialeplaner er nu under udsendelse. For Klinisk Mikrobiologi afventer nogle regions- og 

højt specialiserede funktioner dog stadig en afklaring i forhold til ovenstående arbejde med 

smitteberedskabet. Det vil være naturligt, at der fremover arbejdes på en sammenhæng mellem 

arbejdet i der Faglige Råd og specialeplanarbejdet for faget. Det kunne være rart, om vores fag kunne 

styres, nogenlunde som alle andre lægelige specialer, via specialeplanerne uden direkte politisk 

indblanding. 
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