DSKM’s Tarmbakt. arbejdsgruppemøde, SSI, 12. januar 2015.
Tilstede: Anne, Hanne, Hans, Lars, Flemming & Jørgen.
Gæst: Søren Persson
Afbud: Bente
Dagsorden

1. Velkommen til nyt medlem: Flemming Scheutz, som erstatter Katharina, der desværre har fået nyt
arbejde. Katharinas aktiviteter er fordelt blandt AC’er på SSI og Søren Persson vil komme til at
dække CD området og deltog delvist i dagens møde.
2. Opsamling af referat fra møde 23. sept. 2014.
a. Kommentarer:
i. Vedr. fortsat behov for Listeriaskema i nationale overvågning. Jørgen har
kommunikeret med Kurt Fuursted, og SSI vil meget gerne have at vi fortsætter med
at anvende Listeriaskema, så opfordring til at bruge det.
ii. Medforfatterskab på artikler baseret på regionale data og isolater. Jørgen har
vendt det i DSKM’s bestyrelse, som gerne ser en tydeliggørelse omkring
retningslinjer. Diskuteres på dagens møde. Flemming vil orientere Steen Ethelberg
og Kåre Mølbak og vi bør hver især gå hjem til vores afdelinger og sørge for at
henvendelser om eksterne projekter fremsendt til afdelingsledelsen videresendes
til relevante speciallæge i egen afdeling og det blev foreslået, at man lokalt på
forhånd definerer kontaktperson/ansvarlig for hvert område.
3. Opfølgning fra Nordisk VTEC møde 7. jan. 2014.
Flemming orienterede om et vellykket møde med bred deltagelse fra diverse selskaber. Mødet
mundede ud i, at man vil søge at etablerer et Nordisk-Hollandsk (evt. Østrigsk) VTEC
behandlingsstudie med bl.a. fokus på udskillelsesvarighed, retrospektive data, værtsfaktorer og et
metagenomisk studie. Praktiske overvejelser gennemgået, GCP Enhed. Flemming og Kurt Fuursted
vil arbejde på indledende overvejelser og udkast til et phd. Projekt.
4. Flemming orienterede om overvejelser over ipaH positive prøver - uanset om genet er hos EIEC
eller Shigella spp., der arbejdes internationalt på forslag for afrapportering og håndtering og kan
fører til ændret (fælles) anmeldepligt.
5. Status for revision af arbejdsgruppens ”Diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner”. Med
Katharinas afgang fra gruppen overtager Hans’s Katharinas ansnit jf. revisionsplanen.
Deadline for fremsending af evt. revisionsforslag 15/2 for de enkelte kapitler: 15. februar.

6. Næste tarmbakteriologiske årsmøde er 2. juni i Odense. Input til indlæg blev drøftet og Hanne
arbejder videre med færdiggørelse af program. Mødedato er allerede annonceret på selskabets
hjemmeside. Hanne fremsender det endelige program til DSKM’s sekretær, Helga så mødeindhold
også kommer på hjemmesiden.
7. Nyt fra afdelingerne
a. Hans redegjorde fra et aktuelt ph.d. projekt i Aalborg med succesfuld dyrkning af C.
concisus fra colon biopiser fra ptt. med IBD.
b. Hans orienterede om et studie under planlægning med FMT til pouchitis-ptt. Der er nogle
etiske problemstillinger vedr. FMT og Hans rundsender østrigske tilgang.
c. Hans orienterede om et behandlingsstudie med azithromycin til C. concisus
d. Jørgen orienterede om et fælles Hvidovre, Køge og Slagelse behandlingsstudie med
sammenligning af vancomycin, FMT og rektal bakterieinstallation til recidiverende CD. Der
ansættes 2 ph.d. stud.
8. Bente kontakter Katharina om aktualiteten af planlagt semi-national mortalitetsstudie af CD binære
infektioner.
Opfølgning: Katharina melder tilbage, at hun som sådan stadig er varm på idéen – hvem har lyst og
overskud til at tage enden af tovet?
9. Næste mødedato: D. 6/3 formiddag på Nyborg Strand ifm. årsmødet. Alternativt tirsdag d. 17/3 på
SSI.

