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Referat for bestyrelsesmøde 302  
Tirsdag den 10. 6. 14. kl. 14.00, telefonmøde 

 
 

Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS, referent), 
Jørgen Engberg (JE), Inge Panum (IP) og Kristian Schønning (KS) (associeret medlem fra KMO) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Referat: Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 
 
2. Godkendelse af referat fra GF (se bilag 1). 
Referat: Referatet blev godkendt efter små justeringer.   

 
3. Nyt fra formanden.  
Referat: 

a) Der er kommet forespørgsel fra LVS om DSKM kræver deklaration af bestyrelsesmedlemmernes 
samarbejde med industrien. SEE har svaret at der aktuelt ikke eksisterer krav om dette. DSKM har imidlertid 
politik for sponsorstøtte til møder, hvor der ikke accepteres indblanding fra sponsorer. Bestyrelsen enes om at 
det bør tages op til diskussion, da lovgivningen om deklarering af industri - affiliering er ændret. DSKM bør på 
sigt tilpasse sig disse regler. Dette vil dog kræve vedtægtsændring. 

 
4. Nyt fra sekretæren. 
Referat: 

a) Medlemmer – Lægeforeningen ønsker, at medlemmer, som ikke er medlem af lægeforeningen skal 
angive privatadresse eller arbejdsadresse inklusive EAN-nr. fra arbejdsgiver, så kontingentindkrævningen ikke 
kræver for mange ressourcer. Bestyrelsen bifalder, at man kun kan være medlem, hvis ovenstående er opfyldt. 

 
b) Hjemmeside. Der bliver en sommeropdatering af hjemmesiden, vi mangler at få referater samt diverse 

ændringer fra GF lagt ud. 
 
c) Målbeskrivelse. Er godkendt af de UAO, der er kommet forslag til revision af målbeskrivelsen. 

Bestyrelsen er enig om, at en revision ikke er på tale nu og at målbeskrivelsen i den aktuelle form (indføjet i 
den nye skabelon) kan indsendes til SST. 

 
f) Claus Moser – vil gerne tage sig af endokardit - arbejdsgruppen. Der var enighed om, at han bør 

kontakte nuværende medlemmer og tovholdere. 
 

5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.  
Referat: - 

 
6. Status på sagen om smitteberedskabet. 
Referat: 
SEE orienterede, at SST har valgt den model, som blev foreslået af repræsentanter fra KMA´er, 
referecemodellen, hvor der ikke er begrænsning for hjemtagning af diagnostiske prøver, SSI vil få 
referencefunktioner. 
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7. Status på specialeplanarbejdet (Bilag: Mail af 28/5 kl. 11.01). 

SSE orienterede om, at specialearbejdet er snart afsluttet. Vedr. snitflader har man besluttet at specialerne 
bør mødes til et dialogmøde. Serologi betragtes i princippet som klinisk mikrobiologi, da det er 
infektionsdiagnostik. Desuden kan funktioner ikke have forskelligt niveau af funktion i to specialer, fx er 
hepatitis/HIV screening højt specialiseret funktion i immunologi, men hovedfunktion hos os.  

 
8. Akkreditering af mikrobiologiske afdelinger efter DANAK. 

Henvendelse fra Odense med forslag til at DSKM indleder en dialog med DANAK om kravene i forhold til   
akkreditering efter ISO 15189. (mail fra BHH, se også bilag 2). I dag sker akkreditering efter ret stive regler 
(lavet for biokemiske afdelinger). Det må formodes, at alle afdelinger på sigt skal akkrediteres efter ISO 
15189 (på lige fod med andre parakliniske fag). DSKM bør derfor tage initiativ til at der i samarbejde med 
DANAK nedsættes en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til akkreditering af mikrobiologiske 
analyser, for at undgå meningsløs kvalitetssikring (fx krav om at medier skal undersøges for om 
mikroorganismer han vokse i dem). Bente Garn Hansen og Marianne Skov fra Odense vil gerne deltage i 
en sådan gruppe. SSE vil rette en henvendelse til DANAK.    

 
9. Møde vedr. opfølgning på screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i SST. 

Henrik West ville gerne deltage, da han har været medlem i den arbejdsgruppe, som har udarbejdet 
programmet. 

 
10. DSKM videnskabelige møder.  
Referat: 

a. Parasitologimøde: HS kontakter J. Kurtzhals om man fortsat arbejder på sagen 
 
b. Point of care: IP (og SEE) – tovholder møde vedr. udfordringer og organisation. Sigte på foråret 

2015. Man vil indhente inspiration fra forskellige afdelinger.  
 

c. Virologimøde: IP fortsætter med at undersøge mulighederne for et møde.  
 

d. Tarmpatogener: Der afholdes møde den 11. juni 2014. 
 

e. Bioinformatik efteruddannelseskursus den 7. 9. 2014 i Odense. Datoen skal snarest meldes 
ud til medlemmerne.  

 
f. Møde vedrørende Haemophilus – Niels Nørskov-Lauritsen ønsker at stå for et møde og 

bestyrelsen enes om at give støtte, der kan også søges om støtte fra LVS. Der arbejdes på et 
forslag.  

 
g. Et møde vedrørende vancomycinresistente enterokokker (VRE) foreslås af Mikala Wang 

(formand for Danres M), da VRE udgør et stigende problem også i DK. Bestyrelsen enes om at 
yde støtte. 

 
 

11. Dialogmøde vedr. MRSA:  
Referat: 
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Der er kommet en henvendelse fra Dyrlægeforeningen med forslag til deltagere i et dialogmøde 
vedrørende MRSA CC398. Bestyrelsen enes om, at Henrik Westh og Hans Jørgen Kolmos kan repræsentere 
DSKM. Desuden foreslås det, at en jysk repræsentant også inviteres. SEE vil rette henvendelse vedrørende 
dette. 

 
12. Evt. Ingen emner. 
Referat: 

 
13. Næste bestyrelsesmøde: HS fremsender forslag til datoer i september.  

 
 
Med venlig hilsen  
 
Helga Schumacher 
Sekretær for DSKM 


