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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 28. november 2016
kl. 10:30 – 13:30
Statens Serum Institut
Tilstede: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael
Pedersen & Anne Kjerulf (KMO-repræsentant)
Dagsorden
1.
Godkendelse af seneste referat
Referat fra bestyrelsesmødet den 22. september blev godkendt. Hans sørger for at referatet kommer på
hjemmesiden.
2.

Nyt fra formanden
Prof. Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk afd. Aalborg Universitetshospital har forespurgt efter en DSKM
repræsentant ift. revidering af Spondylodiscit-vejledningen. En enig bestyrelse vil anbefale overlæge
Jurgita Samulioniené, Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital. Hans skriver til både Henrik og
Jurgita.
Svend informerede om at Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har publiceret
baggrundsnotat for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika ved nedre luftvejsinfektioner i almen praksis
og på hospital, og det vil formentlig give anledning til ændringer i de nuværende antibiotika regimer.
Derudover er der flere RADS vejledninger på vej.
Svend informerede af han havde indstillet (efter bestyrelsens accept) ledende overlæge Anette Holm,
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital til den strategiske følgegruppe for det
risikobaserede tilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed. Anette blev anbefalet pga. speciel erfaring med
den infektionshygiejne, som udgør en betydende del af tilsynets arbejde.
Derudover er der 2-3 emner er sat i gang bl.a. antibiotika politik, Svend informerede om at Danske
Regioner blev indbudt af Region Hovedstaden, hvor der blev præsenteret konkrete mål for antibiotika
politik. Der var enighed om, at der skal opnås enighed om de overordnede mål, uden at det bliver
udvandet. Projektet forventes at sættes i gang per. 1. januar 2017.
Vigtigheden af at hygiejne er med blev diskuteret, og Anne informerede om at CEI udkommer med en ny
vejledning (NIR) om de generelle hygiejniske principper. En god titel skal tydeliggøres. Sanne foreslog at
det skulle med på et hygiejnestrategimøde, evt. i samarbejde med Fagligt Selskab for
Hygiejnesygeplejersker (FSFH). Sanne vil lave et udkast og det vil blive konf. med Brian Kristensen (CEI)
som forventes at give en ekspertvurdering.
Angående udpegning til Fagligt råd vedr. organisering af mikrobiologisk diagnostik. Svend fremlagde, hvor
langt de er i processen ift. Klinisk Mikrobiologi, jf. samarbejde imellem SSI og Regionerne, og der skal
sidde en DSKM repræsentant, udpeget af bestyrelsen, og kandidaten har til opgave at fastholde
fagligheden. Inge Panum meldte sig, og vil være DSKMs repræsentant i den de kommende møder, med
start den 19. december.
Nordisk Råd afholder antibiotikamøde i folketinget den 6. december. Inge Panum vil deltage. Det er dog lidt
uafklaret hvem der egentlig er inviteret, da invitationerne er sendt af MSD. Vigtigheden af at en
repræsentant fra hver region deltager blev diskuteret.

3.

Årsmøde 2017 Mulige ph.d.-kandidater blev nævnt og andre ’Lørdags emner’ blev diskuteret. Hans skriver
ud til div. ph.d. anno 2016 mht. lørdagsforedrag. Hvis ikke der er nogen der melder sig kunne Jenny Dahl
Knudsen vedr. RADS være en oplagt mulighed.
Derudover kunne en paneldiskussion af systemerne: HAIBA, MiBA, MiBAlert, HAIR og LIVA være en
mulighed. Det bliver dog hurtigt meget omfattende og det er sikkert bedre på et selvstændigt DSKM møde.
Hans har fået en henvendelse fra Thomas Bjansholt angående tilmelding af foredragsholdere, som ikke er
DSKM-medlem. Der var enighed om de skal betale som medlem (900 kr.) og derudover skal de opfordres
til at blive medlem. RH betaler udgifter til transport og overnatning. Hans svarer Thomas.
Underholdning og pausequiz blev diskuteret. Der var enighed om at underholdningen gerne må være
andet end musik, og man må gerne tænke alternativt.
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Sanne nævnte at hun gerne ser at folk melder fra til lørdagsfrokosten, da vi tidligere har mange tilmeldt,
men kun få deltager i selve frokosten.
Fremtidige Årsmøder – forskel mellem Severin og Nyborg Strand. Sanne har indhentet priser og vil gerne
undersøge videre.
Sanne informerede om status for firmastande.
Sanne informerede om at en Lounge er muligt, hvor man kan sidde og snakke)
DSKMs forskningspris - Svend skriver til kandidaten, som blev valgt af en enig bestyrelse.
4.

Nyt fra sekretæren
Principper for Logo-konkurrence blev defineret, og Hans annoncerer til medlemmerne. Vinderen (hvis
nogen!) annonceres på årsmødet 2017.
Hans informerede om at YM gerne vil afholde et videnskabeligt møde for alle klinisk mikrobiologer i oktober
2017. Den nærmere logistik vil blive defineret af en udvalg under YM.
Det blev besluttet af 250 stk. af Bibliotek for læger, i farver, købes af DSKM. BFL vil blive sendt til Hans
(Aalborg), som vil varetage fordeling til medlemmerne (i blokke) via KMA’erne (i blokke).

5.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Inge præsenterede status for en arbejdsgruppe for klinisk virologi.
Sanne informerede om af der er lagt info på hjemmesiden angående Biofilm, og de penge som er til
rådighed til afholdelse af videnskabelige møder.
Sanne lagde op til at danske e-læringssystemer som vedrører mikrobiologi, bliver lagt på hjemmesiden
(eller linkes til). Hans skriver til medlemmerne angående dette.

6.

DSKM videnskabelige møder
Parasitologimøde, Hans spørger igen

7.

Diverse punkter
Ledende overlæge Anette Holm har forespurgt om en suppleant for YM-repræsentant kan deltage til
samtalerne ifm. HU-stillingen d. 8/12 på OUH. Bestyrelsen fandt det helt okay, og Hans skriver et svar til
Anette.
Anne informerede om, at DSKM skal betale for Anne Kjeulfs deltagelse på det kommende møde i
EUNETIPS (European network to promote infection prevention for patient safety) d. 7. december i
Amsterdam.

8.

Næste bestyrelsesmøde:
23. januar 2017 på KMA, Skejby

Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen

