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Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

Aarhus Universitetshospital 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 

DK-8200 Aarhus N 
 

Bestyrelsen: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael 
Pedersen & Marianne Kragh Thomsen (suppleant for Anne Kjerulf, KMO-repræsentant) 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af seneste referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. april blev godkendt. Hans sørger for at referatet kommer på 
hjemmesiden. 

 
2. Nyt fra formanden 

a) Svend informerede om DSKMs replik indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 17. maj 
vedrørende deres notat om ”Organisering af det diagnostiske område” af 7. marts 2016. Som 
videnskabeligt selskab ser DSKM med stor bekymring på de faglige og kliniske konsekvenser af udspillet 
beskrevet i ovennævnte notat. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, LVS og Lægeforeningen fik også 
DSKMs replik, men kun LVS og Regionerne kvitterede for replikken. 
 
Den 9. juni 2016 blev der imidlertid indgået en økonomiaftale Sundheds- og Ældreministeriet og 
Regionerne, som i korte træk går ud på følgende: 
- Der nedsættes et fagligt råd med deltagelse af regionerne, Statens Serum Institut og 

Sundhedsstyrelsen (formand), og Rådet skal inden den 1. marts 2017 fastlægge en plan for 
systematisk og synkron hjemtagning af yderligere almene diagnostiske analyser til regionerne med 
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport fra foråret 2015. 

- Det faglige samarbejde mellem Statens Serum Institut og regionerne udbygges på konkrete områder. 
- Der overføres i 2017 og 2018 150 mio. kr. årligt af den regionale finansiering af de diagnostiske 

analyser til Statens Serum Institut til at afholde udgifterne til opgaverne på Statens Serum Institut. 
- På baggrund af det faglige råds plan fastlægges den endelige opgavefordeling i forbindelse med 

økonomiaftalen for 2018. 
 

Hele bestyrelsen var enig om, at DSKM ikke kan gøre mere her og nu. Bestyrelsen vil dog følge sagen tæt. 
Der afventes dog en fortolkning af aftalen, da noget er uafklaret f.eks. at "Det faglige samarbejde mellem 
Statens Serum Institut og regionerne udbygges på konkrete områder."? Det er også uklart, hvor mange 
penge der i så fald skæres fra den regionale finansiering af det diagnostiske område. 

 
b) Svend informerede om en henvendelse fra Professor Michael Kemp, OUH, vedr. anvendelse af 
mikrobiologisk materiale i et forskningsprojekt hvor de vil sammenligne epidemiologi/klinik med bakteriers 
genetiske egenskaber, og til Michaels overraskelse har Den Videnskabsetiske Komité for Region 
Syddanmark (VEK RS) forlangt projektet indsendt til behandling, uden nogen konkret begrundelse. Michael 
er bekymret for at godkendelse hos VEK for laboratoriekarakterisering af mikroorganismer er et helt nyt 
krav, der vil medføre store ændringer dansk klinisk mikrobiologisk forskning. 
 
Svend har svaret per e-mail den 9. juni, at DSKM er enig i at bakterie isolater ikke er menneskeligt 
materiale, men derimod biologisk materiale, og derfor er anmeldelse til VEK ikke nødvendig, men der skal 
foreligge anmeldelse hvis der i et forskningsprojekt undersøges videre på det primære prøvemateriale, 
hvori der også er menneskeligt materiale. Dette også hvis prøven ikke undersøges for noget humant, men 
for en mikroorganisme, som der ikke tidligere er undersøgt for. 
 
Der afventes svar på behandling hos VEK RS i den konkrete sag, inden bestyrelsen evt. vil gå videre. 
 
c) Svend informerede om at DSKM skal udpege en substitut for Robert Skov til NSCMID bestyrelse. 
Umiddelbart kendte bestyrelsen ikke til kandidater, men sagen følges op. 

 
d) Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 - Klinisk Mikrobiologi er i høring med svarfrist 
den 1. november 2016. 
Emnet blev diskuteret og der er måske en tendens til at uddannelsessøgende læger vil reducere antallet, 
men ledende overlæger synes at antallet er passende. Der var enighed om at hvert bestyrelsesmedlem 
forhører sig i respektive region, med opfølgning til næste bestyrelsesmøde. 
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e) Epidemisk stigning i forekomsten af CPE i DK. Bestyrelsen mener fortsat, at der er behov for nationale 
kliniske retningslinjer på området. CPO-gruppen har lavet et udkast, som mangler en sidste høring, og 
Svend sender efterfølgende til SST. 

 
3. Nyt fra sekretæren 

a) Thomas Bjarnsholt har spurgt DSKM om øget samarbejde imellem Danmarks Mikrobiologiske Selskab 
(DMS), og DSKM og deraf om DSKM vil være chair på en session til DMSs årsmøde den 14. november.  
Hans og Michael undersøger nærmere mht. evt. foredragsholdere og Hans svarer Thomas. 

 
b) Hans har fået henvendelse fra Bioanalytikeruddannelsen vedr. annoncering via DSKM til nye censorer 
ved Bioanalytikeruddannelsen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. www.biocensor.dk/. 
Der var enighed om at det kunne accepteres til annoncering til DKSMs medlemmer, da medlemmerne 
kunne være oplagte censorer og at stillingsopslaget ikke annonceres på sundhedsjobs.dk 
 
c) Hans har fået en opfordring fra Professor Henrik Schønheyder, Region Nordjylland, vedr. stillingtagen til 
hvilke diagnostiske prøver fra børn under 15 år, som forældre ikke bør have adgang til i Sundhedsjournal 
2.0. SST er dog imidlertid i gang og har spurgt MDS-gruppen om det er teknisk muligt at ’skjule’ visse 
prøver, og derudover har Marianne Volstedlund arbejdet med det i MIBA-sammenhæng. 
DSKMs bestyrelse finder emnet meget problematik, og hvis en prøve skal skjules for forældre så skal et 
evt. lægenotat også skjules. DSKM finder det meget svært at rådgive på et juridisk emne, men DKSMs 
bestyrelse vil gerne give svar på hvilke prøvekategorier, som er særlig sårbare. 

  
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.  

Der skal nedsættes et PoCT-udvalg. Svend skriver til de ledende overlæger mm. 
 
Inge Panum arbejder videre på en arbejdsgruppe for klinisk virologi evt. start primo 2017. 
 
Sanne informerede om at Thomas og Niels har oplyst at pengene skal gå til videnskabelig aktivitet vedr. 
Biofilm. Biofilmgruppen skal dog fortsat ansøge DSKM bestyrelse inden at pengene kan udbetales. Sanne 
reviderer regnskabet således det fremgår hvad de indestående penge kan bruges til. 
 

5. DSKM videnskabelige møder 
Der arbejdes fortsat på et Parasitmøde v. Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard m.fl. i december 2016, 
alternativt i foråret 2017. 
 
Specialet har været anerkendt som selvstændigt fag i 50 år, og der er en redaktionsgruppe ved Niels  
Nørskov-Lauritsen. Svend spørger Niels om arbejdet og evt. støtte fra DSKM. Idéen om fest i Domus 
Medica blev luftet. Selskabet fejrer dog først 50 års jubilæum i 2019, hvorfor der stiles mod fest i 2019 med 
forberedelserne senest i 2018. 

 
6. Diverse punkter 

David Fulgsang-Damgaard og Marianne Skov har accepteret af stå i spidsen for et kommissorium fra 
akkrediteringsgruppen, som bliver et udvalg og ikke arbejdsgruppe. 

 
7. Evt. 

Svend informerede om at der på initiativ fra SST er indkaldt til et Borrelia dialogmøde, og at Ram Dessau 
deltager. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde: 
22. september 2016 på KMA, Aarhus Universitetshospital 

 
Med venlig hilsen 
 
Hans Linde Nielsen 
Sekretær for DSKM 

http://www.biocensor.dk/

