
Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 17. marts 2005. 
 
Medlemsstatus: 128 ordinære samt 10 korresponderende medlemmer. 
Nye ordinære medlemmer: Lene Bistrup og Jørgen Engberg. 
Som nye korresponderende medlemmer er optaget Professor Henri Monteil og dr. Colette Harf-Monteil, 
begge Institut de bactériologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrig. 
Bestyrelsens sammensætning: 
Jens K. Møller, formand, Helle Krogh Johansen, næstformand, Lene Nielsen, sekretær, Brian 
Kristensen, kasserer samt Hanne Marie Holt mødekoordinator. 
Bestyrelsen har afholdt 6 møder. 
 
Medlemsmøder: 
25.03.2004, Generalforsamling forudgået af videnskabeligt møde: ”Generaliseret eller asymptomatisk 
herpes simplex virus infektion?  - Virus-makrofaginteraktioner i det tidlige forsvar - ” ved Svend 
Ellermann-Eriksen. 
05.05.2004, Ekstraordinære generalforsamling, ændringsforslag til DSKMs love vedtaget. 
05.05.2004, “Therapeutic Drug Monitoring of Aminoglycosides” (mødeleder: Michael Kemp). Niels 
Frimodt-Møller, Alison Thomson, Henrik C. Schønheyder, Morten Freundlich og Jan Bonde. 
25.05.2004, Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann på SSI (Mødeleder Knud 
Siboni). “Staphylococcal toxins”: Henri Monteil. 
26.05.2004, Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann i Odense (mødeleder: Hans 
Jørn Kolmos).  “Aeromonas infections in man with the description of the new species A. simia”: 
Colette Harf-Monteil. 
15.9.2004, DSKMs resistensovervågningsmøde, Odense (Mødeleder: Jens K. Møller). Niels 
Frimodt-Møller, Dominique Monnet. 
11.11.2004, Efteruddannelsesdag for kliniske mikrobiologer (Mødeleder: Helle Krogh Johansen). Niels 
Frimodt-Møller, Frank Aarestrup, Åse Bengaard Andersen, Jørgen Kurtzhals, Kjeld Erik Otte og Niels 
Høiby. 
11.11.2004, Wyeth-prismøde: Hiv-behandling. Jens D. Lundgren (prismodtager), Nina Friis-Møller og 
Ole Kirk. 
25.01.2005, DSKMs resistensovervågningsmøde, København (Mødeleder: Jens K. Møller). Robert Skov, 
Dominique Monnet. 
04.03.05 Årsmøde 2005 på Sandbjerg Gods. 
 
Status over referenceprogrammer og referencegrupper: 
Nuværende referencegrupper:  
• ”Klaringsrapport til Ugeskrift for læger om diagnostik og behandling af Borrelia” 

Gruppen består af Ram Dessau (formand), Jette Bangsborg, Anne-Mette Lebech, Tove Ejlertsen, 
Sigurdur Skarphedinson, Christian Østergaard. 
Der foreligger nu et samlet udkast som aktuelt rettes til. Forventes sat til en DKSM høringsrunde i 
løbet af foråret 2005. 
 

• ”Arbejdsgruppen vedr. laboratoriebaseret overvågning af udbrud og af forekomsten af 
antibiotikaresistens.” 
Gruppen består af Thøger Gorm Jensen (formand), Jens Otto Jarløv, Ina Sleimann Petersen, 
Dominique Monnet, Christian Brandt, Birgitte Korsager, Brian Kristensen, Bente Olesen, Margit 
Kaltoft, Steffen Strøbæk 



Arbejdsgruppen holdt 1. møde i august 2003 og har siden holdt i alt 6 møder. Gruppens arbejde vil 
munde ud i en rapport med anbefalinger om hvad der bør overvåges og hvordan optællingerne bør 
foretages. Det planlægges at sende rapporten til høring blandt DSKMs medlemmer i slutningen af 
2005. 

 
Andre arbejdsgrupper med DSKM repræsentation: 
• Det Europæisk standardiseringsarbejde om etablering af en europæisk standard for 

resistensundersøgelser har nu sendt et ”endeligt” udkast i høring – kan ses på DSKMs hjemmeside. 
Kommentarer må indsendes til gruppens danske repræsentant Robert Skov eller DSKMs bestyrelse 
inden tidsfristen for høringen som er den 1. maj 2005. 

 
• "Den danske kvalitetsmodel" og de laboratoriediagnostiske specialer. Selve diagnostikken, dvs. 

analysenøjagtighed m.v., er ikke et tema i den danske kvalitetsmodel. Derimod skal der arbejdes med 
grænsefladen mellem diagnostik og klinik, f.eks. pædagogisk svarafgivelse og tolkning, korrekte 
indikationer, prøvetagning, opbevaring og transport: Kort sagt områder hvor klinisk mikrobiologi 
har en stærk tradition. Selve laboratorieanalysen forudsætter "den danske model", som et område 
laboratorierne selv sørger for kvalitetssikring af, f.eks. ved akkreditering efter international standard 
(DSKMs repræsentant er Jens Otto Jarløv). 

 
• Overlægeforeningen under FAS har nedsat en arbejdsgruppe som bl.a. skal beskrive ønsker og krav 

til overlægers involvering i EPJ. Thøger G. Jensen er udpeget som DSKMs repræsentant i denne 
arbejdsgruppe, som forventes at udarbejde en rapport, som skal forelægges FAS Repræsentantskab i 
august 2005. 

 
• Sundhedsstyrelsen har bedt om at DSKM indgår i et udredningsarbejde omkring MRSA i Danmark. 

På et møde i Sundhedsstyrelsen d. 24. juni 2004 blev det besluttet at nedsætte en ekspertgruppe på 
Statens Serum Institut, der skal udarbejde forslag til sådanne nye retningslinier. Desuden blev der 
nedsat en overordnet MRSA-styregruppe i Sundhedsstyrelsen, der skal se på disse forslag. Til 
styregruppen er Lene Nielsen udpeget som repræsentant fra DSKM. Til ekspertgruppen er der 
udpeget Jens Otto Jarløv, Ole Heltberg, Henrik Westh, Bente Gahrn-Hansen, Hans Jørn Kolmos, 
Kurt Fuursted og Brian Kristensen fra DSKM, som eksperter inden for infektionshygiejne og 
laboratoriehåndtering af MRSA. Emnet vil blive taget op på Sandbjergmødet den 4. marts 2005. 

 
Den nye speciallægeuddannelse: 
Det landsdækkende uddannelsesråd for klinisk mikrobiologi har i 2004 udarbejdet og fået godkendt 
placering af introduktions- og hoveduddannelse, samt fået godkendt de respektive 
uddannelsesprogrammer i de lokale uddannelsesråd i henholdsvis uddannelsesregion Nord, Syd og Øst. 
De 12 i-stillinger er fordelt med 4 i Nord, 2 i Syd og 6 i Øst. Hoveduddannelsesblokkene er fordelt med et 
helt decentralt uddannelsesforløb i region Nord, 5 forløb med 1. år på SSI og efterfølgende 3 år decentralt. 
Disse 5 decentrale forløb er fordelt med 1 i Nord, 1 i Syd og 3 i Øst. De første 6 hoveduddannelsesforløb 
i den nye speciallægeuddannelse starter 1. marts 2005.  
Følgende forhold er her ved årsskiftet 2004/2005 endnu ikke endeligt afklaret/udarbejdet: 
forskningstræning, fokuseret kliniske ophold og etablering af en fælles elektronisk logbog for turnus- og 
speciallægeuddannelsen i Danmark, ”Lægens Uddannelsesbog”. Sidstnævnte forventes klar medio 2005 
og skal rumme den samlede portefølje for den enkelte læge under speciallægeuddannelse.  



Efteruddannelsesdag: 
DSKM afholder sin første efteruddannelsesdag den 11. november 2004. Undervisere og indlæg var 
blevet udvalgt af kursister, som har deltaget i de specialespecifikke kurser, som har været afholdt 
tidligere på året samt af DSKMs bestyrelse og DSKMs uddannelsesudvalg. Tre indlæg 
fra ”Antibiotikakurset” og tre indlæg fra kurset ”Infektionssygdomme: Internationale aspekter” indgik i 
programmet. Kurset blev en stor succes med deltagelse af både DSKM medlemmer og kollegaer fra 
andre specialer. Vurderingen af indlæggene, arrangementet i almindelighed og behovet for en 
fortsættelse var meget positiv i den enquete, som deltagerne blev bedt om at udfylde. Det fint udformede 
kursusbevis blev også et tilløbsstykke. Stor tak til uddannelsesudvalgets og dets formand Helle Krogh 
Johansen for dette flotte arrangement. Bestyrelsen har derfor besluttet at gentage efteruddannelsesdagen 
i 2005 og lade den blive efterårets modstykke til Sandbjergmødet, således at DSKMs medlemmer årligt 
kan tilbydes højt specialiseret undervisning af kollegaer. 
 
Hjemmesiden og e-mail: 
I 2004 er moderniseringen af medlemsorienteringer fra DSKMs bestyrelse trådt i kraft. Som en 
konsekvens af bl.a. den manglende mulighed for fællesudsendelser via DSP (se nedenfor) udsendes 
fremover kun bestyrelsens beretning og indkaldelsen til generalforsamlingen med brev. Al anden form 
for orientering sker via hjemmesiden (www.DSKM.dk) og som e-mails til medlemmer, som har meddelt 
DSKMs sekretær deres e-mail adresse. 
 
Uddannelsesudvalget: 
Thøger Gorm Jensen træder ud, kan ikke genvælges; men udpeges af DSKM som repræsentant for region 
syd for et år. Michael Kemp ønsker ikke genvalg; men udpeges af DSKM som repræsentant for region 
øst for et år. Jens Jørgen Christensen træder ud som tilforordnet som følge af ændring i DSKMs love  
§11. Allan Garlik Jensen er trådt ud den 31.12.04 som følge af arbejdsmæssige årsager. Som nyt medlem 
af uddannelsesudvalget foreslås Jørgen Engberg. Fra region nord udpeges Henrik C. Schønheyder af 
DSKM for et år. Udvalgets sammensætning og kommissorium er ændret pga. de nye regler for 
speciallægeuddannelsen, se referat fra uddannelsesudvalget. 
 
ESCMID: 
Ved European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) rådsmøde 
(ESCMID European Council) under ECCMID 2003 i Glasgow og efterfølgende bekræftet ved en 
lovændring for ESCMID ved generalforsamlingen under ECCMID i Prag i 2004 er relationerne mellem 
de tilsluttede selskaber og ESCMID styrket med og samarbejdsmulighederne øget med henblik på at 
fremme og sprede viden om videnskabelige, uddannelsesmæssige og fagpolitiske områder af fælles 
interesse for de tilsluttede selskaber. Det første møde i det nye ESCMID European Council vil finde sted 
under ECCMID i København i april 2005. De enkelte selskaber vil blive repræsenteret ved deres 
formand eller en ad-hoc udnævnt substitut. Forudsætningen for deltagelse i dette styrkede samarbejde i 
ESCMID er en indmeldelse som associeret selskab under ESCMID, for et selskab med mindre end 300 
medlemmer bliver det samlede gebyr på 50 Euro. DSKM bestyrelse har bekræftet sit ønske om fortsat 
medlemskab af ESCMID. En række fordele for DSKMs medlemmer som ikke er individuelle 
medlemmer af ESCMID vil blive annonceret i 2005 (følg med på DSKMs hjemmeside). 
 
Dansk Selskab for Patologi (DSP): 
Som meddelt og diskuteret ved sidste DSKM generalforsamling var en radikal ændring af DSPs love 
planlagt i 2004 i et forsøg på at holde liv i det gamle selskab. Tilkendegivelserne på DSKMs 
generalforsamlingen tydede på at der ikke var den store interesse for at bevare en tilknytning til DSP. 
Ved den ekstraordinære DSP generalforsamling den 7. december 2004 blev det vedtaget at ændre lovene 



til at selskabet nu er baseret på individuelt medlemskab. Dette betyder at DSKM derfor ikke længere er 
tilsluttet DSP i lighed med andre tidligere tilsluttede videnskabelige selskaber. 
For de godt et halvt hundrede medlemmer, der hidtil har været individuelle medlemmer, betyder det 
ingen ændring. Såfremt DSKM medlemmer fortsat ønsker at være medlem af DSP skal de, for at bevare 
medlemskabet af DSP, indmelde sig individuelt.  
Det kan ske på flere måder: 1) via indmeldelsesblanket, som udfyldes og sendes til DSPs  
sekretæren. 2) pr. e-mail til sekretæren. 3) via ”en bloc” indmeldelse af DSKMs medlemmer, som dog 
alle vil blive individuelle medlemmer af DSP.  
Selskabet har fået ny hjemmeside: www.danskselskabforpatologi.dk 
DSPs årskontingentet for 2005 er fastsat til 100 kr.  
En tid endnu vil DSPs meddelelser også være at finde på DSPACs hjemmeside. 
 
Øvrige sager: 
• Sundhedsstyrelsen har bedt de videnskabelige selskaber om en kommentar til kriterierne for 

bedømmelse af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i forbindelse med den nye speciallæge 
uddannelse. DSKM har bl.a. svaret: ”DSKM skal dog gøre opmærksom på, at den begrænsning der 
er indført i kravene til klinisk uddannelse (specielt fravær af de 6 måneders sideuddannelse på 
infektionsmedicinsk afdeling) for kommende speciallæger i klinisk mikrobiologi bekymrer en del. 
Vi vil derfor foreslå, at der gives mulighed for ét supplerende point for 6 måneders klinisk ansættelse 
på afdeling med særlig relevans for klinisk mikrobiologi fx pædiatri, infektionsmedicin og 
hæmatologi. Dette kunne gøres under ”kriterium 7” som et fjerde punkt i forhold til de nuværende 3, 
således at der her nu kan opnås maksimalt 4 point mod de nuværende 3 point.” 
Som kommentar til de generelle kriterier (kriterium 1 til 6) har DSKM følgende: 
6. kriterium:  
Vi finder, at den nye uddannelses krav om de 7 kompetencer herunder som kommunikator bør  
afspejler sig i en belønning også af mindre konfrontationsundervisning end 40 timer, fx 
1 point for 10 timers undervisning og 2 point for 40 timers undervisning 
Pædagogisk kursus: 1 point 
Sammenlagt max. 3 point, dvs. 1 point mere end tidligere under 6. kriterium. 
De nu gældende regler fra Sundhedsstyrelsen kan ses på f.eks. www.videreuddannelsen-nord.dk 

 
• Som det er bekendt fra bl.a. dagspressen har Dansk Medicinsk Selskab (DMS) i 2004 sat fokus på de 

videnskabelige selskabers finansiering af aktiviteter via medicinalindustrien. DSKM har fået tilsendt 
en enquete fra DMS i lighed med de andre associerede selskaber om holdningen til tilskud fra 
medicinindustrien. Bestyrelsen mener at tilskud fra industrisponsorer er acceptable, hvis disse er 
fuldt synlige og sponsorerne ikke får indflydelse på det faglige indhold i DSKMs mødeprogrammer. 
Bestyrelsens holdning er i øvrigt, at da de lægevidenskabelige selskaber ikke råder over store 
økonomiske midler, må det offentlige træde til, hvis industrien falder fra som accepteret sponsor. 
Dette er dog også anerkendt af f.eks. Sundhedsstyrelsen, som har ydet økonomisk støtte til DSKM og 
andre videnskabelige selskaber i forbindelse med det store arbejde med udarbejdelsen af 
uddannelsesplaner for den nye speciallægeuddannelse. 

 
• DSKM er forespurgt af bioanalytikeruddannelsen om vores mening om behov for specialuddannelse 

indenfor bioanalytikergruppen. Umiddelbart mener bestyrelsen ikke, at behovet er så stort, at der er 
baggrund for at etablere en egentlig specialuddannelse. 

 
Februar 2005, Jens K. Møller, Formand 


