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Klinisk Mikrobiologisk Afdeling  

Aarhus Universitetshospital 
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Tilstede: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen & Michael 
Pedersen 
 
Afbud: Anne Kjerulf (KMO-repræsentant) 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af seneste referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni blev godkendt. Hans sørger for at referatet kommer på 
hjemmesiden. 
 

2. Nyt fra formanden 
NSCMIDs bestyrelse har forespurgt om en ’DSKM-kandidat’ til Board-medlem (bestyrelsesmedlem) i 
NSCMID. Robert Skov har tidligere besiddet denne post. En enig bestyrelse fandt overlæge Ulrik 
Justensen oplagt til posten. Svend spørger Ulrik. 

  
Dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2018-2022 blev grundig diskuteret. Ifølge de yngre læger er 
der en tendens til ’overproduktion’ af speciallæger i Region Hovedstaden. På den anden side er der ikke 
opbakning til at anbefale en nedskæring af antallet af hoveduddannelsesstillinger blandt ældre kolleger og 
ledende overlæger, og MP har haft en rundspørge i Region Hovedstaden. Bestyrelsen finder ikke 
anledning til at anbefale ændringer. Svend skriver til SST mht. uændret optag. 
 
Status for indstilling vedr. håndtering af carbapenemase-producerende bakterier i Danmark. Mikala Wang, 
Svend, Niels Frimodt-Møller & Ute Sønksen har været til møde med SST ved Tove Rønne, og Svend 
informerede om de have en god uofficiel snak om problematikken. Der var enighed om, at der skal ’gøres 
noget’, men der fortsat en del uafklarede områder bl.a. at data for overvågning afhænger af om der er tale 
om infektion eller kolonisering/overvågning. Der er også en del uafklarede spørgsmål vedrørende de 
hygiejniske forhold, som skal afklares, hvis det er muligt. SST vil formentlig nedsætte et fagligt udvalg i 
efteråret 2016. 
 
Svend informerede kort om at der i SST arbejdes på at lave bindende kvalitetskrav til Regionerne om at 
nedbringe antibiotikaforbruget, og at der i denne sammenhæng kan blive brug for ekspertise omkring 
’Antibiotic Stewardship’. 
 
Svend vil tage kontakt til journalister mht. problematikken vedr. antibiotikaresistens og overforbrug af 
antibiotika. Det kunne være som led i, at CPO-artiklen i Ugeskriftet bliver publiceret. 
 
Svend har ikke hørt yderligere vedr. smitteberedskabet, men han skriver til Tove Rønne at DSKMs 
bestyrelse gerne vil se udkastet til gennemlæsning, inden at det kommer i høring. 
 
Status for DSKM akkrediteringsudvalg. Svend annoncerer. 
 
Svend informerede om en masteruddannelse i hygiejne er blevet diskuteret imellem Nordisk råd og 
Universiteterne. 
 
Kandidater til Marie og August Prisen 2017 blev diskuteret, og Svend vil gå videre med at indstille en 
kandidat. 
 
Jette Bangsborg har rettet henvendelse til bestyrelsen mht. dækning af kursusudgifter ifm. et anaerob 
kursus for HU-læger Region Øst. Der var enighed om, at udgifter ifm. de regionale HU-kurser skal dækkes 
lokalt. Svend skriver tilbage til Jette. 

  
3. Nyt fra sekretæren 

Hans har meldt sig som ’Chair’ til DMSs årsmøde den 14. november. 
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Webmaster Marc Trunjer Kusk Nielsen har arbejdet med en ny hjemmeside, og Hans præsenterede kort 
siden, og der var accept til, at den nye side erstatter den nuværende. Hans informerer medlemmerne om 
den nye hjemmeside. 
 
DSKM mangler et logo og muligheden for en logo-konkurrence ifm. årsmødet blev diskuteret. 
 
Hans informerede om, at Thomas V Sydenham er blevet valgt som ny formand for de Yngre Mikrobiologer. 
 
Status/tilbagemelding på Point-of-Care kommissorium. Der mangler fortsat tilbagemelding fra visse 
afdelinger. Inge rykker Gorm mht. rykkerskrivelse. 
 

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. 
Michael Pedersen informerede om, at han kan være forhindret i deltagelse (som bestyrelses-repræsentant) 
i uddannelsesudvalgets møder, da han og afd. læge Barbara Holzkneckt forlader samme afd. samtidig. 
Muligheden for at afholde uddannelsesmøderne på Herlev Hospital blev diskuteret, og hvis MP er 
forhindret, vil Inge Panum gerne være suppleant. 

  
Inge Panum arbejder fortsat på an arbejdsgruppe for klinisk virologi evt. start primo 2017. 

  
5. DSKM videnskabelige møder 

Parasitmøde v. Prof. Jørgen Kurtzhals. Hans spørger igen. 
 
Muligheden for et point-of-care-møde ved det nye udvalg Gorm i spidsen blev luftet. IP snakker med Gorm 
om muligheden for et åbent DSKM møde. 
 
Muligheden for et antibiotika politik, AB-stewardship, PK/PD-møde blev diskutetet. 

 
6. Diverse punkter 

Overlæge Niels Nørskov-Lauritsen står i spidsen for en redaktionsgruppe for udarbejdelse af en 
jubilæumsbog i anledning af 50-året for specialet Klinisk Mikrobiologi. Der var enighed om, at bestyrelse 
gerne vil dække udgifter ifm. trykning og levering. Prisen afhænger dog af om billederne i bogen skal være 
i farver eller sort/hvid. Antallet af billederne er dog ikke klarlagt. Der var enighed om, at bestyrelsen giver 
en umiddelbar forhåndsaccept til økonomisk dække, men samtidig skal DSKM også akkrediteres for 
bidraget. Hans skriver til Niels. 
 
Evt. 
Sanne informerede om retningslinjerne for udbetaling af kørselspenge. Sanne informerede om, at DSKM 
kun dækker transportudgifter ifm. møder i DSKMs uddannelsesudvalg. Transportudgifter ifm. mødeaktivitet 
i de DSKM arbejdsgrupper får derimod ikke transportudgifter dækket af DSKM. Det forventes, at ’egen 
afdeling’ dækker sådanne udgifter. 
 
Sanne informerede om, at man skal ansøge DSKMs bestyrelse, hvis man skal have udbetalt penge fra 
Biofilm-kontoen ifm. mødeaktivitet indenfor Biofilm. 
 
Sanne fremlagde tilbud fra forskellige alternative værter for DSKMs årsmøde til Nyborg Strand, og andre 
muligheder end Hotel Nyborg Strand blev diskuteret. 
 
Årsmøde 2017. Hans og Sanne tjekker status for tilmeldingsblanketterne og lægger dem på hjemmesiden. 
 
Mulige ph.d.-kandidater og andre ’Lørdags emner’ til årsmødet blev vendt, ligesom kandidater til DSKMs 
forskningspris 2017 blev kort diskuteret. Endelig kandidat vil blive besluttet på næste bestyrelsesmøde. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde: 

28 november 10:30-14:30 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Linde Nielsen 


