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Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 19. marts 2009 
 
Bestyrelsen har bestået af :  Helle Krogh Johansen, formand 

Bettina Lundgren, næstformand 
Svend Ellermann-Eriksen, sekretær 
Hanne Marie Holt, kasserer 
Lene Nielsen, videnskabelig mødekoordinator 

 
Der har været afholdt 7 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. 
 
Medlemsstatus  
149 ordinære og 13 korresponderende medlemmer.  
Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Line Skjøt-Rasmussen, 
Henrik Calum, Sidsel Böcher, Gitte Nyvang Hartmeyer 
Som nyt korresponderende medlem foreslås Patrick Plésiat 
 
Medlemsmøder 
7. marts 2008 - 8. marts 2008  
Årsmøde 2008 på Hotel Nyborg Strand, arrangør af den videnskabelige del: Rigshospitalets  
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. 
27. marts 2008  
Generalforsamling med videnskabeligt møde: David Fuglsang-Damgaard: ”Positive blood 
cultures and diagnosis of bacterial meningitis in case with negative culture of cerebrospinal 
fluid”. 
8. april 2008 
Fællesmøde med Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker: ”Resistente bakterier på 
sygehusene – hvad gør vi ved ESBL-producerende Gram-negative stave, VRE m.fl.?”, 
Rigshospitalet (mødeledere: Anne Marie Thye, Leif Percival Andersen). Niels Frimodt-
Møller, Annette Hammerum, Brita Bruun, Rie Mikkelsen, Birgitta Lytsy, Camilla Artinger, 
Per Bjark.  
27. maj 2008 
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann og Polymorfien på SSI 
(mødeleder: Knud Siboni). “Epidemiology, mechanisms, and clinical importance of the 
resistance to antibiotics in Pseudomonas aeruginosa”. Patrick Plésiat, Claus Moser. 
28. maj 2008 
Møde i Dansk-fransk mikrobiologisk komité Paul Horstmann i Odense (mødeleder: Hans Jørn 
Kolmos). “Resistance to antibiotics by efflux in the Gram-negative species”. Patrick Plésiat, 
Hans Jørn Kolmos 
23. september 2008 
Fællesmøde med Det Nordiske Cochrane Center: ”Influenza epidemics – what should be 
done, when, and for whom?” Rigshospitalet (mødeleder: Peter C. Gøtzsche, Helle Krogh 
Johansen). Steffen Offersen Glismann, Tom Jefferson (Italien), Niels Høiby.  
30. september 2008 
DSKMs resistensovervågningsmøde (DANres), Odense, Universitetshospital (mødeleder: 
Anette M. Hammerum). Stefan Schytte Olsen, Annette M. Hammerum, Ulrich Stab Jensen, 
Line Skjøt-Rasmussen, Robert Skov, Ole Heltberg, Camilla H. Lester, Dennis S. Hansen, 
Niels Frimodt-Møller, Helga Schumacher.  
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19. november 2008  
Efteruddannelsesdag for kliniske mikrobiologer (mødeleder: Kristian Schønning). Steen 
Villumsen, Elsebeth Tvenstrup Jensen, Søren Thybo, Klaus Skovbo Jensen, Hans-Henrik 
Kristensen.  
19.november 2008  
Wyeth-prisen 2008: Jørgen Engberg: ”Campylobacter – fra mørke til rampelys” 
27. november 2008 
Fællesmøde med Yngre Mikrobiologer: Frie Foredrag, Statens Serum Institut (mødeleder: 
Hans Fjeldsøe-Nielsen). Bjørn Kantsø, Claus Bo Svendsen, Uffe V. Schneider, Steffen Bank.  
23. februar 2009 
Opstartsmøde i ”Biofilm arbejdsgruppen under DSKM”, Rigshospitalet (mødeledere: Niels 
Høiby, Thomas Bjarnsholt). Thomas Bjarnsholt, Niels Høiby, Helle Krogh Johansen, Michael 
Tvede, Peter Ø. Jensen, Preben Homøe, Christine Rønne Hansen, Lise Christensen, Michael 
Givskov, Tim Tolker-Nielsen, Michael Kühl, Søren Sørensen, Erik Dabelsten, Niels-Erik 
Fiehn, Bente Nyvad, Claus Sternberg, Per Halkjær Thomsen, Carsten Struve, Søren Molin, 
Per Klemm, Claus Moser, Oana Ciofu, Anne-Lise Høg Lejre, Trine Rolighed Thomsen.    
 
Planlagte medlemsmøder 
 
27. februar 2009 - 28. februar 2009  
Årsmøde 2009 på Hotel Nyborg Strand, arrangør af den videnskabelige del: Hillerød  
3. marts 2009 
DSKMs resistensovervågningsmøde (DANres), Statens Serum Institut (mødeleder: Annette 
M. Hammerum). Annette M. Hammerum, Stefan Schytte Olsen, Line Skjøt-Rasmussen, Niels 
Frimodt-Møller, Jenny Dahl Knudsen, Jens K. Møller, Dennis S. Hansen, Helga Schumacher, 
Robert Skov. 
19. marts 2009  
Generalforsamling med videnskabeligt møde: Michael Pedersen: ”Cerebral blood flow 
autoregulation and edema in experimental S. pneumoniae meningtis". 
 
Arbejdsgrupper under DSKM 
 
DANres og DANres-M  
Ved DSKMs generalforsamling i 2007 blev det besluttet at gøre DANres og metodegruppen 
DANres-M til formelle arbejdsgrupper under DSKM. Kommissorier for begge grupper blev 
vedtaget på generalforsamlingen i 2008. Se særskilte beretninger.  
 
Biofilm kommissorium  
Biofilm arbejdsgruppen under Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) arbejder for 
at samle og diskutere viden, problemer og erfaringer omkring biofilm og biofilminfektioner. 
Formålet er at opnå bedre forståelse af biofilminfektioner, herunder at forbedre diagnostik og 
behandling. Udbyttet vil være anbefalinger og retningslinjer samt nationale og internationale 
oversigtsartikler vedrørende biofilminfektioner. 
 
Endelige anbefalinger og retningslinjer skal godkendes af DSKMs bestyrelse. 
 
Arbejdsgruppen er åben for alle biofilminteresserede. Arbejdsgruppens bestyrelse vælges af 
arbejdsgruppens medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM. 
 
Møderne er åbne for alle biofilminteresserede, der afholdes normalt 2 møder om året. 
Dagsorden og referat fra hvert møde vil være tilgængelig via DSKMs hjemmeside og 
udsendes af DSKMs sekretær til medlemmer af DSKM og arbejdsgruppen. Udgifter til rejser 
og afholdelse af møder dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger. 
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Underudvalg kan nedsættes ad hoc. 
 
Uddannelsesudvalget 
Se særskilt beretning. 
 
Beretning fra det landsdækkende vurderings- og ansættelsesudvalg 
Se særskilt beretning 
 
Beretning fra inspektorerne 
Se særskilt beretning. 
 
Beretninger fra øvrige arbejdsgrupper og udvalg under DSKM 
Se særskilte beretninger. 
 
Øvrige sager 
Specialeplanlægning 
I løbet af sommeren, fra maj til oktober, har der i Sundhedsstyrelsesregi været nedsat en 
arbejdsgruppe, som har foretaget en gennemgang af specialet. Gruppen har bestået af 3 
DSKM udpegede ressourcepersoner (Bettina Lundgren, Svend Ellermann-Eriksen og Helle 
Krogh Johansen), 5 regionsudpegede medlemmer (Brita Bruun, Henrik Friis, Hans-Jørn 
Kolmos, Jens K. Møller og Birgitte Korsager), en udpeget fra Dansk Selskab for 
Hygiejnesygeplejersker (Anne-Marie Thye), en udpeget fra Danske Bioanalytikere (Susanne 
Pedersen) og en person udpeget fra Statens Serum Institut (Claus Nielsen) samt medarbejdere 
fra Sundhedsstyrelsen med Lone de Neergaard som formand.  
 
Baggrunden for specialerapporten er den nye sundhedslov, som giver Sundhedsstyrelsen 
kompetence til at fremsætte krav til organisering og placering af funktioner på regions niveau 
og højt specialiseret niveau. Arbejdet i Sundhedsstyrelsen har dels mundet ud i en 25 sider 
lang beskrivelse af vores speciale, dels i en 6 sider specialevejleding udarbejdet af 
Sundhedsstyrelsen omkring den fremtidige organisering af klinisk mikrobiologi på baggrund 
af specialerapporten. Ved det afsluttende møde i Den Regionale Baggrundsgruppe og Det 
Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning blev der ikke foretaget indholdsmæssige 
ændringer i specialevejledningen. De endelige anbefalinger blev vedtaget i december 2008 og 
kan ses på DSKMs hjemmeside (under rapporter). Udfra specialevejledningen kan 
afdelingerne herefter ansøge om specialefunktioner til regionerne, der har frist for ansøgning 
til Sundhedsstyrelsen, den 1. juni 2009.  
 
Faglig profil, fagligt vurderingsskema og nye ansættelsesprocedurer 
I august 2008 blev vores faglige profil og vurderingsskema godkendt af Danske Regioner 
(kan ses på hjemmesiden, under uddannelse). Den nye ansættelsesprocedure til 
hoveduddannelsesstillinger er trådt i kraft per 1. januar 2009 og er væsentligt ændret fra 
tidligere. Ansættelsesproceduren er blevet regionalt forankret og de tidligere landsdækkende 
vurderingsudvalg er nedlagt, så ansættelse i hoveduddannelsesforløb nu varetages af et 
landsdækkende ansættelsesudvalg, med deltagelse fra alle afdelinger, som skal have læger 
ansat i hoveduddannelsesforløb, DSKM og Yngre læger. Grundlaget for vurderingen af 
ansøgere er ændret således, at ansøgerne skal vurderes i forhold til DSKMs faglige profil, en 
begrundet ansøgning, deres CV samt ved ansættelsessamtaler. Uddannelsessekretariatet havde 
sammen med DSKM besluttet at ansættelsessamtalerne skal forløbe på den traditionelle 
måde.  
 
Målbeskrivelser 
Sundhedsstyrelsen har godkendt den reviderede målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen 
og den nye specialespecifikke kursusrække for specialet. Disse kan findes på vores 
hjemmeside under uddannelse og på www.sst.dk 
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Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg 
Sundhedsstyrelsen har nedsat et hygiejneudvalg, med deltagelse af hygiejneeksperter, 
herunder en repræsentant fra DSKM, Bettina Lundgren. Udvalgets formål er at opsamle viden 
og erfaringer, samt at rådgive Sundhedsstyrelsen om en langsigtet prioritering af hygiejniske 
problemstillinger. Udvalgets arbejde skal bygge på den bedste sundhedsfaglig viden. I første 
omgang er det besluttet at sende "Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsdragtens 
udformning og brug" i høring og desuden revidere Sundhedsstyrelsens vejledning om 
"Forebyggelse og spredning af MRSA".  
 
På europæisk plan er er der taget initiativ til dannelse af et ”European network to promote 
infection prevention for patient safety”. DSKM er blevet inviteret og har givet tilsagn om at 
deltage i dette samarbejde. Første møde blev afholdt den 27.-28. november 2008 og 
omhandlede MRSA, Elsebeth Tvenstrup Jensen deltog. Næste møde vil blive afholdt i 
Stockholm den 11.-12. juni 2009. 
 
Den Mikrobiologiske databank  
En særbevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget penge til oprettelse 
og vedligeholdelse af en landsdækkende mikrobiologidatabank opbygget med inspiration fra 
”Patobanken”. Den daglige drift skal forestås af Region Hovedstadens KoncernIT. I Den 
Mikrobiologiske Databank skal tilsluttede laboratorier direkte kunne hente oplysninger fra 
andre laboratorier om endelige prøvesvar på enkeltpatienter, som man har i behandling (ingen 
dataudtræk). Der vil blive etableret adgang til databanken via www.sundhed.dk 
 
UEMS 
I UEMS-regi har klinisk mikrobiologi hidtil hørt under specialistsektionen ”Medical 
Biopathology” sammen med immunologi, klinisk kemi, transfusionsmedicin, hæmatologi og 
”polyvalent laboratoriemedicin”. Ved UEMS bestyrelsesmøde i Bruxelles i april blev det efter 
års intensivt lobbyarbejde vedtaget, at oprette en selvstændig UEMS-sektion for klinisk 
mikrobiologi, idet klinisk mikrobiologi er anerkendt som selvstændigt speciale i 20 ud af de 
27 nuværende EU medlemslande. Man kan danne en selvstændig sektion, hvis mere end 1/3 
af medlemslandene anerkender et speciale som selvstændigt. Et stiftende møde for den nye 
sektion ”Section of Medical Microbiology” blev afholdt i Bruxelles i slutningen af september 
med dansk repræsentation af Jørgen Prag fra KMO og Helle Krogh Johansen fra DSKM. Som 
formand valgtes John Degener (Holland) og som næstformand Jørgen Prag (tillykke). Den 
nye sektions formål er at udarbejde en ny uddannelsesplan for klinisk mikrobiologi, og at 
udarbejde en logbog og harmonisere uddannelse og kompetenceopnåelse blandt kliniske 
mikrobiologer i medlemslandene. Sektionen vil fremover holde 2 årlige møder, et i 
forbindelse med ESCMID kongressen og et om efteråret i Bruxelles.    
 
Årsmøde 
Som følge af det stigende antal deltagere til vores årsmøder havde bestyrelsen besluttet at 
flytte årsmødet i 2008 fra Sandbjerg Gods til Hotel Nyborg Strand. Deltagerantallet slog alle 
rekorder med over 100 deltagere og 16 udstillere. Der var mange positive tilbagemeldinger og 
den hyggelige stemning, som vi havde været vant til fra tidligere årsmøder, var bevaret til 
trods for stedets størrelse. Bestyrelsen takker alle, som var involveret i fredagens faglige og 
lørdagens fagpolitiske program.  
 
Videnskabelige møder og efteruddannelsesdag 
DSKM har i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder på højt 
videnskabeligt niveau. Ved to af møderne har vi endog haft en udenlandsk ”keynote lecturer” 
(Patrick Plésiat, Frankrig, Tom Jefferson, Italien).    
 
DSKM afholdt i samarbejde med KMO sin femte efteruddannelsesdag den 19. november 
2008. Årets to specialespecifikke kurser (Kursus i infektionssygdomme - internationale  
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aspekter og kursus i antimikrobiel kemoterapi - farmakokinetik og -dynamik) leverede 
traditionen tro hovedparten af foredragene. Igen i år var Wyeth-prisoverrækkelsen 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.  
 
DSKMs hjemmeside 
Per 1. januar opsagde TDC en række produkter med relation til Lægeforeningens medlemmer 
heriblandt også vores hjemmeside. Vi har derfor fået ny hjemmeside adresse: www.dskm.dk, 
husk at rette dette i  jeres foretrukne hjemmesideadresser. Husk at benytte vores hjemmeside, 
her kan man altid finde nyt om videnskabelige møder, uddannelse og andet, som har med 
specialet at gøre. Heidi på Rigshospitalet er vores kompetente og dygtige web-master. 
 
Beskrivelse af Klinisk Mikrobiologi til FADLs hjemmeside og revision af 
specialehåndbogen   
På opfordring fra FADL har vi lavet en kort beskrivelse af vores speciale rettet mod 
kommende læger. Dette er gjort, for at de lægestuderende skal få bedre overblik over 
mulighederne for specialevalg efter embedseksamen. Vi håber samtidig, at vores beskrivelse 
vil medvirke til at gøre os bedre kendt blandt de nyuddannede læger. 
 
Dansk Medicinsk Selskab og Yngre Læger (YL) har i samarbejde udformet en 
spørgeskemaundersøgelse til alle specialer med henblik på en revision af Specialehåndbogen, 
som fremover skal findes som et elektronisk opslagsværk. Dette vil give specialerne mulighed 
for at præsentere sig selv for kommende kolleger. På baggrund af disse 
spørgeskemaundersøgelser vil YL udarbejde et elektronisk karrierevejledningsværktøj, som 
via en række spørgsmål skal hjælpe den yngre læge i gang med specialevalgsprocessen. 
DSKM håber, at disse initiativer vil kunne medvirke til at gøre klinisk mikrobiologi kendt 
blandt yngre kollegaer. 
 
Den Nationale Rekommandationsliste 
I sommer fik DSKMs medlemmer den Nationale Rekommandationsliste: ”Antimikrobielle 
midler til systemisk brug” i høring. Der indkom 5 høringssvar, Institut for Rationel 
Farmakoterapi har netop offentliggjort den endelige version af rekommandationerne.  
 
Nationale KortNavne fra Medcom 
DSKM har haft de Nationale KortNavne til laboratoriemedicinske analyser i høring fra 
MedCom. De Nationale KortNavne bærer præg af at være udarbejdet uden deltagelse fra 
klinisk mikrobiologisk side. Det er uklart, i hvor stor udstrækning de Nationale KortNavne 
skal bruges i forbindelse med Klinisk Mikrobiologiske undersøgelser, da vi langt overvejende 
anvender MDS koder. Hvis de Nationale KortNavne i fremover skal bruges til rapportering af 
klinisk mikrobiologiske svar, vil DSKM meget gerne indgå i det grundlæggende arbejde. 
 
 
Februar 2009, Helle Krogh Johansen, formand 
 
 

http://www.dskm.dk/
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