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Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 26. november kl. 13:00 

 
Mødet blev afholdt som telefonmøde 

 
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen, Mette Damkjær Bartels, Sanne Grønvall Kjær Hansen & Hans Linde Nielsen 
 
Afbud: Inge Panum 
 
Referent: Hans Linde Nielsen 
 

1. Godkendelse af referat af seneste møde 
Referat fra den 16. september blev gennemgået og godkendt. Hans sørger for at lægge det på hjemmesiden. 
 

2. Nyt fra formanden 
Svend informerede om at Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har nedsat et fagudvalg, der skal 
udarbejde en antibiotika vejledning mm. 
 

3. Nyt fra sekretæren 
Jenny Dahl Knudsen har forespurgt om DKMS vil annoncere Regionhovedstadens nye antibiotika App samt 
Ovesens legat. Hans annoncerer begge dele i næste info-mail til DSKM-medlemmerne. 
 
European Committee on Infection Control (EUCIC) har rettet henvendelse til DSKM, DSCS og FSFH mht. at finde 
en national repræsentant i EUCICs Advisory Board. Derudover skal der være nationale repræsentanter i en 
‘National Committe’ bestående af eksperter indenfor den infektionshygiejniske område mv. 
 

4. Ny forfatter til medicin.dk 
Overlæge Jørgen Engberg har meldt sig som hovedforfatter til medicin.dk. og ledende overlæge Niels Frimodt-
Møller vil være været medforfatter. Bestyrelsen takker Jørgen Engberg for accepten. Jørgen har selv været i dialog 
medicin.dk. 
 

5. Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS) 
Ulrik Stab Jensen og Inge Panum har meldt sig som nye DSKM repræsentanter i styregruppen for DEKS. Hans 
sørger for at informere DEKS om de nye repræsentanter. Bestyrelsen takker de afgående repræsentanter Prof. 
Micheal Kemp og ledende overlæge Anette Holm. 
 

6. Ejerskab af MDS-standarderne  
Svend informerede om at DSKM ejer MDS-standarden, efter at Sundhedsdatastyrelsen har rettet henvendelse. Der 
er nedsat en MDS-gruppe under DSKM der ser på opdatering af standarden. 
 

7. Medlemstatus og økonomi 
Hans oplyste at næsten alle medlemmer har betalt for 2015. 
 

8. Hjemmeside/webmaster 
Det blev besluttet at webmasteren får et skattefrit vederlag (B-indkomst) på 1.500 kr. årligt til udgifter ifm. 
hjemmesiden mm. DSKM har ikke indberetningspligt jf. ’C.A.3.4.13 Ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede 
bestyrelsesmedlemmer i foreninger’ fra skat.dk Hans informerer webmaster Viggo Holten. 
 

9. Legatfundats 
Hans sørger for at lægge en version af legatfundatsen underskrevet af formanden på hjemmesiden. Ved næste 
bestyrelsesmøde kan øvrige bestyrelsesmedlemmer underskrive. 
 

10. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. 
Mette oplyste at hun stoppe i bestyrelsen efter næste GF. Sanne vil gerne overtage posten som kassér. Mulige 
kandidater til bestyrelsen blev diskuteret. 
 

11. DSKM møder 
a) Årsmøde. Mette og Sanne har udarbejdet tilmelding (Dansk, Engelsk og Firma). Hans sørger for at 

det kommer på hjemmesiden. KMA OUH har spurgt efter egentlige regler for 
afholdelse/værtskabfor årsmødet.Der er et regelsæt udarbejdet af den tidligere bestyrelse. Hans 
spørger Helga. Dette regelsæt bør yderligere følges op efter erfaringerne fra årsmødet 2016. 
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Bestyrelsen diskuterede mulige kandidater til DSKMs hæderspris 2016. 
b) Hans informerede om Jørgen Kurtzhals har givet en positiv tilbagemelding mht. at afholde et 

parasitologi-møde i 2016. Hans informerer Jørgen om muligheden for en udenlandsk 
foredragsholder med støtte fra LVS. 

c) Inge Panum og Svend undersøger muligheden for at lave et Point-of-care møde i 2016 
d) Vedr. DSKM/DANAK-gruppe har der været positive tilbagemeldinger fra Marianne Skov og David 

Fuglsang-Damgaard mht. etablering af en akkrediteringsgruppe. Der er dog givet udtryk for, at 
man gerne ser en repræsentant fra hver region i et sådan udvalg. Sanne vil spørge Marianne Skov 
om hun vil stå for kontakt til andre kandidater så gruppen kan etableres i 2016. 

 
12. Evt. 

Mikala m.fl. fra DanresM har udarbejdet en CPO behandlingsinstruks. Hans sørger for at sende dokumentet ud til 
medlemmerne og at få det på hjemmesiden under DanresM. 
 

13. Næste bestyrelsesmøde:  
Torsdag den 11. februar kl. 11 på KMA, Skejby. 
 
Med venlig hilsen  
 
Hans Linde Nielsen 
Sekretær for DSKM 


