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Bestyrelsens beretning til DSKM’s generalforsamling 
den 20. marts 2003 

 
Medlemsstatus: 130 ordinære medlemmer samt 6 korresponderende medlemmer.  
Nye medlemmer: Oana Ciofu, Kim Ekelund, Kurt Fuursted, Hans Henrik Larsen, Lisbeth Nørum 
Pedersen.  
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Jens Otto Jarløv, formand, Jens K. Møller, næstformand og kasserer, Helle Krogh Johansen, sekre-
tær, Michael Kemp, videnskabelig sekretær, Brian Kristensen, ordinært medlem. 
 
Bestyrelsen har afholdt i alt 5 møder (til og med d. 21. januar 03), heraf en del som telefonmøder. 
 
Medlemsmøder: 
 
1. - 2.03.02 Fællesmøde for DSKM, KMO og YM på Sandbjerg Gods, Sønderborg.  
 Indlæg af Jens Jørgen Christensen, Annelise Troest, Peter Gerner-Smidt, 

Jens K. Møller, Hans Jørn Kolmos, Hans Henrik Larsen, Karen Ejrnæs. 
 
21.03.02:  Generalforsamling forudgået af videnskabeligt møde. Anne Kjerulf: ”Immulogiske 

aspekter ved bakteriel endocarditis”. 
 
4.-5.06 02:  Dansk mikrobiologisk komite, Poul Horstmann: ”Identification of an antibiotic 

treatment aginst Nocardia and Corynebacterium starting from a patient with infec-
tion due to Nocardia pseudobraziliensis. Indlæg ved professor Raymond Ruimy og 
Jens Jørn Christensen. 

 
22.08.02:  Fællesmøde YM/DSKM frie foredrag. Indlæg ved: Didi Bang, Helga Schumacher, 

Ram B. Dessau, Christian Meyer, Johansen IS, Troels Lillebæk 
 
22.10.02: Fællesmøde med Polymorfien og DSKM: Meticillinresistente Staphylococcus au-

reus (MRSA). Indlæg ved Bente Gahrn-Hansen, Dominique Monnet, Tinna Urth og 
Robert Skov. 

 
14.11.02:  Er aminoglykosider (gentamicin m.fl.) obsolete? Indlæg ved Jenny Dahl Knudsen, 

Niels Frimodt-Møller, Henrik Schønheyder, Mette Damholt og Jens Schierbeck. 
 
11.12.02: Uddeling af Wyeth-prisen for Klinisk Mikrobiologi til Anders Fomsgaard. Viden-

skabeligt program ”New knowledge in HIV”. Indlæg ved Sylvie Corbet, Claus Ni-
elsen og Anders Fomsgaard. 

 
05.02.03 Temadag om Legionella for DSKM & DSFH’s medlemmer. Indlæg ved Ole Bent 

Jepsen, Søren Uldum, Leif Percival Andersen, Kaj Hyldgaard Olsen, Jette Bangs-
borg, William Smith, Bente Gahrn-Hansen Kirsten Kristoffersen og Jens Otto Jar-
løv 

 
07.-08.03 Fællesmøde for YM, KMO og DSKM, Sandbjerg Gods  
 



C:\A_jens\a_tekst\udvalg\DSKM\nyt\DSKM-best[1].beretn.generalf.2003 

 
Målbeskrivelse for specialet: 
 
Status for uddannelsesbeskrivelserne, målbeskrivelser og logbog. 
 
I sommeren 2002 blev udkastene til målbeskrivelser og logbog for uddannelsen til speciallæge i 
klinisk mikrobiologi færdiggjort så meget, at de kunne forelægges Sundhedsstyrelsen (SST) til en 
første vurdering. Det var væsentligt på dette tidspunkt at finde ud af om uddannelsesbeskrivelserne 
var i tråd med Sundhedsstyrelsens generelle opfattelse af de fremtidige uddannelser. 
 
DSKMs bestyrelse godkendte udkastene til målbeskrivelser og logbog og indsendte dem d. 26/8 
2002. 
 
D. 16 sept. sendte SST tilbagemelding til kontaktpersonerne Henrik Schønheyder (HS) og Michael 
Kemp (MK). SST havde nedsat et pre-auditteam, som havde gennemgået det tilsendte og gav ret 
detaljerede anbefalinger til konkrete ændringer. 
 
HS gennemarbejdede herefter begge dokumenter og rettede til i henhold til anbefalingerne. Det har 
været et ganske omfattende arbejde. HS og MK har holdt to heldagsmøder i december, hvor nye 
udkast til både målbeskrivelser og logbøger er blevet færdiggjort. Ud over detaljer i selve teksten 
blev der udarbejdet beskrivelser af indholdet i de specialespecifikke kurser. De reviderede målbe-
skrivelser og logbog har været udsendt til DSKMs bestyrelse og til DSKMs arbejdsgruppe vedr. 
målbeskrivelser og logbøger.  
 
I januar 2003 henvendte SSTs pre-auditteam sig til kontaktpersonerne, idet man mente, at målbe-
skrivelserne og logbogen for klinisk mikrobiologi nu var så langt, at man gerne ville gå ind og rette 
direkte i selve teksten. Pre-auditteamet fik tilsendt de opdaterede versioner af målbeskrivelser og 
logbog og udarbejdede en revideret udgave. Det er pre-auditteamets opfattelse, at dokumenterne 
med ganske få rettelser vil kunne godkendes af Sundhedsstyrelsen. Klinisk mikrobiologi vil i så fald 
blive blandt de allerførste specialer, der får de nye uddannelsesbeskrivelser godkendt. 
 
DRG: 
 
Sidst på efteråret fik DSKM en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen (SST) vedrørende deltagelse i 
arbejdet om udarbejdelse af omkostningsrelateret pointsystem for klinisk mikrobiologi. Mødet blev 
afholdt d. 24. oktober med deltagelse af Jens Otto Jarløv og repræsentanter for SST. 
Meningen med øvelsen er at kunne relatere de enkelte prøver til hinanden rent belastningsmæssigt 
for laboratoriet. Disse værdier vil indgå i diagnoserelaterede grupper, således at fx specifikke typer 
af operationer kan få en ”mikrobiologi-vægt”. På denne måde kan en mere præcis pris på operatio-
nen udregnes. Omvendt vil systemet naturligvis kunne anvendes til vurdering af de enkelte mikro-
biologiske afdelinger i forhold til hinanden, idet pointene let kan overføres til regulære priser pr. 
analyse. 
SST har herefter mod givet råd valgt at gå ind i SSIs priskatalog  med henblik på mapping af MDS 
op imod de i kataloget angivne analyser. DSKMs bestyrelse var forud for dette blevet lovet yderli-
gere et møde, hvor vi ville få mulighed for at fremlægge de enkelte afdelingers synspunker, som 
forud herfor er indhentet af Jens Otto Jarløv. Der blev aldrig indkaldt til dette møde.  
Vi afventer udmelding fra SST vedr. et møde, som SST lover bliver holdt denne gang!  
DRG var på dagsordenen for Fællesmødet på Sandbjerg Gods den 8. marts 2003. 
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Øvrige sager: 
 
- DSKM har haft vejledning om diagnose og behandling af urinvejsinfektioner til kommentarer.  
- Jens Otto Jarløv er indtrådt i DANAKs sektorudvalg for sundhedsområdet og det retsmedicin-

ske område som repræsentant for DSKM. 1. møde blev holdt den 16. januar 2003.  
- Cirkulære om speciallægeuddannelse og bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger har væ-

ret til høring i DSKM. Er sendt til de enkelte afdelingsledelser. 
- DSKMs bestyrelse har udpeget Steen Hoffmann til at indtræde i Bestyrelsen for Bioanalytike-

ruddannelsen i København. 2 bestyrelsesposter går på omgang mellem 5 laboratoriespecialer. 
Da klinisk mikrobiologi og klinisk biokemi tidl. har besat lignende poster, blev de denne gang 
besat med repræsentanter for klinisk immunologi og klinisk fysiologi. Valgperioden er 3 år. 

- DSKM har haft klaringsrapport vedr. "Vejledende retningslinier for anvendelse af HPV testning 
i Danmark" til kommentar. 

- DSKM har haft rapport vedr. "Fødevarebårne sygdomsudbrud i Danmark - et nyt registerings- 
og rapporteringssystem (KURR)" til kommentar. 

- Jens K. Møller har deltaget i et udvalg nedsat af PLO mhp. kvalitetssikring i almen praksis. 
- Jens Otto Jarløv har rettet henvendelse til rektor Linda Nielsen, Københavns Universitet vedr. 

procedurer ved besættelse af professorater. Henvendelsen er på baggrund af konkret sag, som 
flere af DSKMs medlemmer har henvendt sig om (professorat i eksperimentel virologi)  

 
 
Februar 2003,  Jens Otto Jarløv, formand 
 
 


