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Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d. 23. januar 2017
kl. 10:30 – 14:30
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Bestyrelse: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael
Pedersen & Marianne Kragh Thomsen (Suppleant for Anne Kjerulf, KMO-repræsentant)
Dagsorden
1.
Godkendelse af referat af 28. november 2016
Referat fra bestyrelsesmødet den 28. november blev godkendt. Hans sørger for at referatet kommer på
hjemmesiden.
2.

Nyt fra formanden
Svend informerede omkring brug af cefalosporiner i landbruget jf. de såkaldte gule kort og bekendtgørelsen
om grænseværdier for antibiotikaforbrug i svinebesætninger. Svend og flere professorer/overlæger er
uenige med Fødevareministerens vægtning af forskellig antibiotika, som kan resultere i overforbrug af
visse antibiotika, især 1. og 2. cephalosporiner. Der har også været korrespondance imellem DSKM og
svineproducenterne og der er opnået enighed. Hele antibiotikaregnskabet i svinebesætninger bør derfor
revideres/genforhandles. Svend informerede om at en DR journalist også har vist interesse for sagen.
Svend informerede om at der er kommende høring i folketinget omkring MRSA. Svend er udpeget af
ministeriet, imens er Henrik Westh udpeget af Regionerne.
Svend informerede vedr. de såkaldte Lærings- og kvalitetsteams fra patientsikkerhedsstyrelsen, som
omfatter Apopleksi (ved RM), Palliativ behandling (ved RM), Rationel antibiotikapolitik (ved RH), og ved
sidstnævnte har RH foreslået 70% brug af penicilliner. Flere regioner har også selv iværksat initiativer.
Vedr. kommende input til nye Lærings- og kvalitetsteams har Sanne skrevet til Mette Deflevsen fra DFSH
mht. om man skulle ’byde ind’ med hygiejnen. Dog er rationel antibiotikapolitik med i de nuværende lærings
og kvalitetsteam, hvorfor man er afventende.
Svend informerede om at Rigsrevisionen er i gang med at se på, hvordan man kan nedbringe de
sygehuserhvervede infektioner. Der vil foreligge en samlet rapport i efteråret 2017.
Udarbejdelse af national CPO-vejledning, SST. Der er udarbejdet en styregruppe (ekspertgruppe) +
arbejdsgruppe med en repræsentant for hver Region. Mikala Wang er blevet udpeget som faglig ekspert.
Vedr. smitteberedskabet (Inge Panum, DSKM repræsentanten) har der været mødeaktivitet bl.a. med
deltagelse af Søren Brostrøm. Der er 2 spor, et faglig råd/spor, og et økonomisk spor fra Regionerne.
SSI har budt ind på rutineprøver.
Der har været en henvendelse vedr. DSKM-æresmedlemskab. Det har ikke tidligere været praksis i DSKM.
Man kan evt. tage emnet op på GF.
DSKM har fået en henvendelse fra Dansk Kardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab vedr.
tandlægebesøg og timing for kirurgi (klap-intervention). Der skal nedsættes en ekspertgruppe, der akn lave
en anbefaling inkl. en DSKM-repræsentant. Mulige DSKM-kandidater blev diskuteret, og Svend vil skrive til
Jørgen Engberg om han vil være DSKM-repræsentant, da han tidligere har været involveret i arbejdet med
antibiotika ifm. tandlægebesøg.
AD Uddannelse. Barbara, har sendt ny målbeskrivelse og der stiles imod endelig færdiggørelse til 1. marts
inkl. godkendelse i SST. Logbøger skal sendes i høring hos de uddannelsesansvarlige overlæger og
delkursusledere

3.

Årsmøde 2017
DSKMs forskningspris. Hans Jørn Kolmos har sagt ja.
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Ph.d.-foredrag og lørdagsprogram, Hans udarbejder det endeligt program, og sender en reminder til DSKM
medlemmerne.
Tilmelding fra ansatte på Rigshospitalet, som ikke er DSKM-medlemmer blev diskuteret. Hans skriver
tilbage til RH, at det koster 2000 kr. pr person ligesom for øvrige ikke-DSKM-medlemmer.
Sanne informerede om status for antal tilmeldte. Der er foreløbig tilmeldt 15 firmaer, som er lidt lavere end
de tidligere år. Firmaprisen blev diskuteret.
Hans foreslog en firmaquiz, som der var tilslutning til. Sanne skriver til firmaerne mht. et firmaspørgsmål,
med 3 rigtige svar muligheder. Hans udarbejder den færdige quiz.
Menu’en + vinforslag blev accepteret, og Inge laver bordplan.
Kandidater til festaftenens Festtaler blev diskuteret – Svend skriver til Henrik Westh.
4.

Nyt fra sekretæren
Der mangler fortsat repræsentanter fra nogle KMA’er til DSKMs akkrediteringsudvalg på trods af
anonncering og rykker. Hans sender en ny reminder.
Vedr. Logo-konkurrence, informerede Hans om, at han endnu ikke har modtaget nogle forslag.
Placering af e-læringssystemer på hjemmesiden blev diskuteret, og det blev besluttet at det bør ligge under
’uddannelse’ på links-siden.
Mulighederne for e-learning til kursusaktiviet og uddannelse i DSKM regi blev diskutereret. Marianne
skriver til Barbara om mulighederne herfor.
Hans har fået en henvendelse fra Thomas V Sydenham (Formand YL), som er meget bekymret for
udmeldingen fra Danske Regioner vedr. ansættelse af kommende speciallæger. Michael laver skrivelse til
Regionerne, for at belyse DSKM bekymring for dette tiltag som ikke giver mening for os som paraklinisk
speciale.

5.

Nyt fra Kasseren
Sanne gennemgik regnskabet for 2016. Overordnet ser det uændret ud for YM’s og Biofilm kontoen.
Årsmødekontoen har givet underskud for 2016 på ca. 29.000 kr. og en evt. øgning fra deltagergebyr fra
900 til 1100 blev diskuteret.
AD. driftskontoen så blev det diskuteret om hvem der fremadrettet skal betale for DSKM-repræsentanten
ifm. samtaler ifm. HU-stillingerne. Svend mente, at det var egen Region der skal betale. Svend finder den
skriftlige kilde.
Transportudgifterne til mødeaktivitet i bestyrelsen og uddannelsesudvalget er steget betragteligt.
Fremover vil man kun få dækket svarende til togudgifterne, svarende til 1. klasse.
Sanne spurgte om man skulle investere, og det bør diskuteres på næste GF.
Dagsorden til GF. Hans laver udkast

6.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Inge fremlagde udkast til kommissorium for en arbejdsgruppe for klinisk virologi under DSKM

7.

DSKM videnskabelige møder
Parasitologimøde, Hans spørger Jørgen igen, se tidl. referater.
Der er WGS-møde v. Henrik Westh, Hvidovre den 30. januar.

8.

Næste bestyrelsesmøde:
10 marts kl. 10

Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen

