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Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 27. marts 2008
Bestyrelsen har bestået af :

Helle Krogh Johansen, formand
Bettina Lundgren, næstformand
Svend Ellermann-Eriksen, sekretær
Hanne Marie Holt, kasserer
Lene Nielsen, mødekoordinator

Der har været afholdt 7 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling.
Medlemsstatus
142 ordinære og 10 korresponderende medlemmer.
Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Xiaohui Chen Nielsen,
Mette Søgaard, Jurgita Samulioniené, Sanne Søgaard Nielsen, Hans Fjeldsøe-Nielsen, Sofia
Sulim, Annette M. Hammerum, Jan Berg Gertsen og Mona Kjærsgaard.
Som nyt korresponderende medlem foreslås professor, dr. Claire Poyart, Centre National de
Référence des Streptocoques, Groupe Hospitalier Cochin, Faculté de Médecine Paris 5,
France.
Medlemsmøder
29. marts 2007
Generalforsamling med videnskabeligt møde: Annette Holm: ”Nedre luftvejsinfektion
erhvervet uden for sygehus - ætiologi og forløb”.
18. april 2007
Rutinemæssig anvendelse af PCR til infektionsdiagnostik i Danmark - "state of the art",
Statens Serum Institut (mødeleder: Gorm Lisby). Marianne Voldstedlund, Nicolai Kirkby,
Steen Ethelberg, Mette Høgh, Gorm Lisby
29. maj 2007
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann og Polymorfien på SSI
(mødeleder: Knud Siboni). “Molecular pathogenesis of Group B streptococcal infections”.
Claire Poyart, Mogens Kilian.
30. maj 2007
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann i Odense (mødeleder: Hans
Jørn Kolmos). “New tools for screening and identification of Group B streptococci”. Claire
Poyart, Uffe Skov Sørensen.
18. juni 2007
Fællesmøde med Yngre Mikrobiologer: Frie Foredrag, Odense Universitetshospital
(mødeleder: Hans Henrik Larsen). Hans Fjeldsøe-Nielsen, Rita Andersen, Hans Linde, Jan
Berg Gertsen, Birgitte Smith, Thomas Ingemann Petersen, Hans Henrik Larsen.
12. september 2007
Fællesmøde med Konsortiet ”Microbial Opportunistic Pathogens: Fra grundforskning til
klinisk anvendelse (Mødeledere: Søren Molin, Helle Krogh Johansen). Hanne Ingmer, Lone
Gram, Karen Krogfelt, Per Klemm, Peter Vandamme, Niels Høiby, Michael Givskov, Tim
Tolker-Nielsen, Søren Molin.
9. november 2007
Session på Den Danske Klub for Centralsterilisation og Sygehushygiejnes (DKCS) årsmøde,
Hotel Nyborg Strand: Infektionshygiejnisk overvågning: de mikrobiologiske laboratoriers
rolle (mødeledere: Steffen Strøbæk, Hans Jørn Kolmos). Hans Jørn Kolmos, Bettina
Lundgren, Robert Skov, Olaf Scheel.
21. november 2007
Efteruddannelsesdag for kliniske mikrobiologer (mødeleder: Kristian Schønning). Christian
Gluud, Peter C. Gøtzsche, Mette Elena Skindersø, Maiken Cavling Arendrup, Bettina
Lundgren.
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21.november 2007
Wyeth-prisen 2007: Svend Ellermann-Eriksen: ”Symptomatisk eller asymptomatisk
virusinfektion - hvorfor?”
22. november 2007
DSKMs resistensovervågningsmøde (DANres), Skejby, Universitetshospital (mødeleder: Jens
K. Møller). Stefan Schytte Olsen, Annette M. Hammerum, Ulrich Stab Jensen, Kåre Mølbak,
Kurt Fuursted, Dennis Schrøder Hansen, Robert Skov, Tue A. Kruse Rasmussen.
6. december 2007
Fællesmøde med Yngre Mikrobiologer: Frie Foredrag, Hvidovre Hospital (mødeleder: Hans
Fjeldsøe-Nielsen). Marie-Louise Linstow, Lillian Marie Søes, Inger Brock, Marianne Krag
Thomsen, Kit Boye, Ulrich Stab Jensen, Christine Leitz.
24. januar 2008
Fællesmøde med Dansk Ortopædisk Selskab og Dansk Selskab for Infektionsmedicin:
Ortopædkirurgiske infektioner (Mødeledelse Jørgen Kurtzhals, Nina Weiss, Henrik M.
Schrøder). Claus Moser, Anne Grethe Jurik, Andreas Kjær, Søren Overgaard, Werner
Zimmerli, Michael Tvede, Henrik M. Schrøder, Ole Ovesen, Niels Obel, Benny Dahl, Finn
Warburg.
Planlagte medlemsmøder
7. marts 2008 - 8. marts 2008
Årsmøde 2008 på Hotel Nyborg Strand, arrangør af den videnskabelige del: Rigshospitalet.
11. marts 2008
DSKMs resistensovervågningsmøde (DANres), Statens Serum Institut (mødeleder: Annette
M. Hammerum). Annette M. Hammerum, Stefan Schytte Olsen, Ulrich Stab Jensen, Robert
Skov, Lotte M. Lambertsen, Steen Ethelberg, Camilla H. Lester, Dennis Schrøder Hansen.
Arbejdsgrupper under DSKM
Laboratoriebaseret overvågning af udbrud og af forekomst af antibiotikaresistens
Gruppen består af Thøger Gorm Jensen, Jens Otto Jarløv, Ina Sleimann Petersen, Dominique
L. Monnet, Christian Brandt, Birgitte Korsager, Brian Kristensen, Bente Olesen, Margit
Kaltoft, Steffen Strøbæk. Arbejdsgruppens formål er at beskrive overvågning af udbrud og
antibiotikaresistens baseret på laboratoriedata. Gruppen er åben for nye medlemmer.
DANres
Ved DSKMs generalforsamling i 2007 blev det besluttet at gøre DANres og metodegruppen
DANres-M til formelle arbejdsgrupper under DSKM. I det forløbne år er der blevet
udarbejdet kommissorier for de to grupper:
”DANres er en arbejdsgruppe under DSKM for spørgsmål vedrørende antibiotikaresistens,
herunder overvågning i Danmark, inklusive generering af overvågningsdata, der anvendes til
DANMAP og internationale overvågningsprogrammer (fx EARRS).
Hver af de danske klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) samt Statens Serum Institut
(SSI) udpeger to resistens-interesserede personer, som repræsentanter i DANres, hvoraf én
skal fungere som DANres kontaktperson til KMA. DSKMs bestyrelse udpeger af sin kreds en
repræsentant til DANres. De udpegede medlemmer af DANres vælger for en 2-årig periode
en formand, som skal være medlem af DSKM, men ikke nødvendigvis tilhøre ovennævnte
personkreds.
Møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM samt ansatte på KMA eller SSI. Der
afholdes normalt 2 møder om året. Dagsorden og referat for hvert møde er tilgængelig via
DSKMs hjemmeside og udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM. Udgifter til
rejser og afholdelse af møder dækkes af de deltagende afdelinger. Underudvalg kan nedsættes
ad hoc (dog ikke DANres-M, se særskilt kommissorium) .
Endelige anbefalinger og retningslinier, som udarbejdes i DANres regi, skal
godkendes af DSKMs bestyrelse”.
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”DANres-M er et stående udvalg under DANres, der er en arbejdsgruppe under DSKM.
Gruppen fungerer som ekspertgruppe for DANres og DSKM i spørgsmål om
resistensbestemmelse af bakterier og fungerer som DSKMs officielle rådgivningsorgan vedr.
metoder til påvisning af resistens eller resistente bakterier.
Gruppens formål er dels at løse problemstillinger fremført af DANres, dels på egen
hånd at tage emner op, der vedrører resistensbestemmelse i Danmark. Gruppens
løsningsforslag til konkrete emner fremlægges på DANres møder og skal godkendes af
DSKMs bestyrelse, der kan vælge at sende forslag i høring blandt DSKMs medlemmer.
Gruppens formand udpeges af DSKMs bestyrelse for en 2-årig periode (skal være
medlem af DSKM), og repræsenterer DANres og dermed DSKM i internationale
sammenhænge, fx EUCAST, RAF-M og ISO. DSKMs bestyrelse kan dog fordele
repræsentationen på flere personer. Gruppens øvrige medlemmer udpeges af de klinisk
mikrobiologiske afdelinger i de enkelte regioner således, at der altid er mindst ét medlem fra
hver region.
DANres-M gruppen kan foreslå samt etablere undergrupper til at arbejde med
specielle emner omkring resistens, som fx ESBL eller MRSA. Medlemmer af disse
undergrupper behøver ikke være direkte tilknyttet DANres, men kan være medlemmer af
DSKM eller Yngre Mikrobiologer, eller være eksperter med andet tilhørsforhold”.
Kvalitetssikring af molekylærbiologiske analyser
DSKMs bestyrelse har fået en officiel henvendelse fra molekylærbiolog Mette Høgh,
Hvidovre, om at stifte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med kvalitetssikring af
molekylærbiologiske analyser indenfor klinisk mikrobiologi. Gruppen planlægger at
udarbejde et sæt anbefalinger indenfor området. Gruppen har holdt sit første møde med stor
tilslutning og repræsentation fra 9 klinisk mikrobiologiske afdelinger. DSKM er positiv
overfor henvendelsen og har besluttet at gøre gruppen til en formel arbejdsgruppe under
DSKM. Bestyrelsen ønsker dog en officiel struktur, således at der udarbejdes et tilsvarende
kommissorium som det, der foreslås for DANres og DANres-M.
Uddannelsesudvalget
Se særskilt beretning.
Beretning fra inspektorerne
Se særskilt beretning.
Beretning fra Vurdering- og ansættelsesudvalget
Se særskilt beretning.
Beretninger fra øvrige arbejdsgrupper og udvalg under DSKM
Se særskilte beretninger.
Øvrige sager
Faglig profil og fagligt vurderingsskema
I februar 2007 modtog DSKM en anmodning fra Danske Regioner om at udarbejde en faglig
profil og et vurderingsskema til brug for prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.
Denne nye procedure skal afløse de point, som hidtil har dannet grundlag for ansættelse i
hoveduddannelsesforløb. Nu skal ansøgeren vurderes på de kompetencer, den pågældende har
erhvervet i introduktionsstillingen, og der skal foretages en generel vurdering af ansøgerens
potentiale i forhold til specialet.
Den faglige profil er en beskrivelse af de kriterier, som skal anvendes i udvælgelsen
af ansøgere til ansættelsessamtale og ansættelse. Desuden skal den faglige profil bedømme
ansøgeren konkret på evnen til at varetage funktioner/kompetencer, som selskaberne vurderer
er centrale i forhold til den pågældende rolle (speciallægens 7 roller). Det faglige
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vurderingsskema skal benyttes som standardiseret vurderingsredskab i specialet og bygge på
måleskrivelsen og uddannelsesprogrammet.
I september 2007 sendte bestyrelsen sit forslag til faglig profil og fagligt
vurderingsskema, som er udarbejdet sammen med Yngre Mikrobiologer, til Danske Regioner.
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst oplyser: ”at den nye procedure
træder i kraft per 1. januar 2009, hvilket betyder, at stillinger der skal besættes 1. halvår 2009
bliver omfattet af den nye procedure”.
Som følge af de ændrede ansættelsesprocedurer til hoveduddannelsesstillinger, vil
ansættelsesudvalgene også få en lidt ændret sammensætning. Danske Regioner har meddelt,
at i et ansættelsesudvalg vil der fremover indgå:
1) en repræsentant fra hver af de afdelinger indenfor specialet, som indgår i
hoveduddannelsesforløb indstillet af afdelingsledelsen
2) to repræsentanter for det videnskabelige selskab indstillet af selskaberne, heraf en
speciallæge og en læge under udannelse i specialet
3) en repræsentant for yngre læger indstillet af Yngre Læger
4) suppleanter accepteres.
Ved den netop afsluttede ansættelsesrunde i efteråret til hoveduddannelsesstillinger
opslået per 1. marts 2008 var der en del polemik blandt udvalgets medlemmer forud for
ansættelsesrunden, som medførte en klage fra hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen på
Rigshospitalet i anledning af, at KMA på hospitalet ikke havde en repræsentant udpeget i
udvalget, selvom afdelingen skulle have en uddannelsessøgende læge ansat i et 2-årigt
hoveduddannelsesforløb.
I tråd med den ændrede udvalgssammensætning, som Danske Regioner lægger op til,
har DSKM indstillet til Danske Regioner, at vi allerede fra næste ansættelsesrunde ønsker
repræsentanter fra alle afdelinger, som er uddannelsesgivende i de for ansættelsesrundens
opslåede hoveduddannelsesforløb. Vi har endnu ikke modtaget svar fra Danske Regioner.
Årsmøde
Som følge af det stigende deltagerantal til vores årsmøder har bestyrelsen besluttet at finde
nye lokaliteter for årsmødet i 2008 og valgte Hotel Nyborg Strand, som havde ledige lokaler
og som ligger geografisk centralt placeret. DSKMs bestyrelse vil gerne takke Mogens Kilian
for at have givet os muligheden for indtil nu at holde DSKMs årsmøder på Sandbjerg Gods.
Videnskabelige møder og efteruddannelsesdag
DSKM har i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder af meget
høj international standard. Ved tre af møderne har vi endog haft en udenlandsk ”keynote
lecturer” (Claire Poyart, Frankrig, Peter Vandamme, Belgien og Werner Zimmerli, Schweiz).
DSKM afholdt i samarbejde med KMO sin fjerde efteruddannelsesdag den 21.
november 2007. Årets to specialespecifikke kurser (Klinisk mikrobiologisk forskning og
Infektionshygiejne) leverede traditionen tro hovedparten af foredragene. Igen i år var Wyethprisoverrækkelsen lagt midt i programmet for efteruddannelsesdagen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det store og
flotte arbejde, de har gjort for at lave disse møder; men naturligvis også medlemmerne for at
støtte op om møderne. Bestyrelsen håber, at denne fornemme udvikling af møder med højt
videnskabelig niveau kan fortsætte i de kommende år.
DSKMs hjemmeside
Vores hjemmeside har fået nyt brugervenligt design. Her kan medlemmerne altid finde nyt
om videnskabelige møder, uddannelse og andet, som har med specialet at gøre. Vi vil gerne
takke vores web-master Heidi Staal-Nielsen, KMA, Rigshospitalet for det store arbejde, hun
udfører, således at vi altid har en fuldstændig opdateret hjemmeside.
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Sundhedsstyrelsen dimensioneringsplan
På baggrund af DSKMs høringssvar til Sundhedsstyrelsen dimensioneringsplan for perioden
2008-2012, er det glædeligt, at vores råd om specialets behov for yderligere
introduktionsstillinger er blevet efterkommet. Vi har fået mulighed for at udvide med 3 ekstra
introduktionsstillinger; men har status quo med 6 hoveduddannelsesstillinger.
I Uddannelsesrådet for klinisk mikrobiologi er det blevet besluttet at etablere en
ekstra introduktionsstilling i hver af de 3 uddannelsesregioner Nord, Syd og Øst. Regionerne
må herefter beslutte fordelingen af de nye stillinger. Fordelingen vil blive endeligt besluttet i
det Landsdækkende uddannelsesudvalg i foråret 2008.
Initial behandling af svær sepsis og septisk shock
DSKM blev spurgt til råds af Dansk Selskab for Infektionsmedicin i forbindelse med
revisionen af "Initial behandling af svær sepsis og septisk shock". Bestyrelsen har ladet sine
anbefalinger bygge på de enkelte bestyrelsesmedlemmers kommentarer (Hvidovre, Herlev,
Odense, Skejby-Ålborg og Rigshospitalet), som blev vedlagt sammen med vigtige generelle
retningslinjer for antibiotikabehandling. Bestyrelsens anbefaling til den forespurgte
behandling er: bredspektret kombinationsbehandling i henhold til lokale resistensforhold.
Nosokomielle infektioner
Definitioner på nosokomielle infektioner fra SSI har været til høring blandt medlemmerne, og
bestyrelsen har på baggrund af de indkomne svar udarbejdet et høringssvar. Definitionerne
skal anvendes til den forestående landsprævalensundersøgelse.
UEMS
Ved det seneste møde i ”Biopatologisektionen” i UEMS regi er det blevet besluttet, at der
stiftes en specialistsektion for kliniske mikrobiologer, til trods for at ” Biopatologisektionen”
mener, at det bedste ville være, at alle specialer forblev sammen. Der arbejdes på at danne en
”Section of Clinical Microbiology” og en ”Federation of Laboratory Medicine”. Dette skal
diskuteres færdigt på et møde i Bruxelles i april, og det er planen, at der skal være et stiftende
møde for den nye ”Section of Clinical Microbiology” ved ECCMID mødet i Barcelona i
slutningen af april.
Gennemgang af akutberedskabet
Sidste forår havde DSKM ”Gennemgang af akutberedskabet” til høring fra
Sundhedsstyrelsen. I den forbindelse gjorde vi bl.a. opmærksom på, at klinisk mikrobiologi
skulle tilbydes døgndækkende både på akutmodtagelser og traumecentre, da
”infektionssygdomme og parasitære sygdomme” er vanskelige at diagnosticere og ofte kræver
akut diagnostik og behandling.
Den endelige anbefaling til ”Styrket akutberedskab - planlægning for det regionale
sundhedsvæsen” er nu færdig fra Sundhedsstyrelsen, og det er yderst glædeligt, at
bestyrelsens ønske om, at vi skal være en del af det akutte beredskab, er blevet fulgt. Således
står der i rapporten: ”døgndækkende [skal] kunne ydes rådgivning af speciallæge i klinisk
mikrobiologi (ikke nødvendigvis ved fremmøde) ved de fælles akutmodtagelser” og at
”klinisk mikrobiologi bør være tilgængelig på højt specialiseret niveau ved hver af de 4
traumecentre, og at speciallæger i klinisk mikrobiologi her skal være på rådighedsvagt”.
Marts 2008, Helle Krogh Johansen, formand

5

