DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 9. marts 2018
kl. 10:00 – 11:45
Hotel Nyborg Strand
Bestyrelse: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael
Pedersen & Marianne Kragh-Thomsen, KMO-repræsentant
Dagsorden

1.

Godkendelse af referat af 4. januar 2018
Referatet blev godkendt og Hans sørger for at det lægges på hjemmesiden.

2.

Årsmøde 2018
Arbejdsopgaverne blev fordelt

3.

Generalforsamling 2018
AD. kommende bestyrelse. Både Thomas Greve og Thomas Vognbjerg Sydenham vil gerne ind i
bestyrelsen. Afd. læge Didi Bang fra SSI har desuden meldt sig til bestyrelsen, men ikke til
formandsposten. Der er foreløbig ingen, der har meldt sig som ny formandskandidat. Muligheder for ny
bestyrelse og formandsposten blev diskuteret. Anette Holm bliver foreslået som dirigent for GF.

4.

Nyt fra formanden
Svend redegjorde for mødet den 7. marts i det Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Svend
fortalte, at der bag mødet lå nogle tanker om at lægge alle laboratoriespecialerne sammen til et stort
speciale i laboratoriemedicin. Dette forslag skyldes især manglen på læger i visse laboratoriespecialer. De
administrative og ledelsesmæssige medlemmer af rådet har begrænset forståelse for
laboratoriespecialerne. Svend holdte et fagligt oplæg om faget Klinisk Mikrobiologi som lægeligt
arbejdsområde, ligesom en repræsentant fra de øvrige specialer gjorde. Blandt specialisterne var der stor
enighed om, at en sammenlægning af laboratoriespecialerne ikke giver faglig mening, da specialerne er
meget forskellige. På mødet gjorde FAS opmærksom på, at de videnskabelige specialeselskaber bør indgå
i en evt. arbejdsgruppe.

5.

Nyt fra sekretæren
Hans fortalte, at flere DSKM-medlemmer med akademisk baggrund er ’gledet’ ud fra lægeforeningens
medlemsliste, angiveligt pga. manglende betaling, men det er ikke helt klart om de fortsat er medlem eller
om de har meldt sig ’aktivt’ ud ved ikke at betale. Hans har skrevet ud til de pågældende og bedt dem om
at indmeldte sig på ny og opdatere deres profil og medlemskaber på læger.dk

6.

Nyt fra Kasseren

7.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.

8.

DSKM videnskabelige møder
Lyme Borrelia møde den 11. juni på Rigshospitalet.
Tarmbakteriologisk årsmøde 19. juni 2018 på Aarhus Universitetshospital.

9.

Diverse punkter

10.

Næste bestyrelsesmøde:
Afhængig at den nye bestyrelse.

Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen

