
DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 1. april kl. 10:30 
 

På Hotel Nyborg Strand 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Mette Damkjær Bartels, Sanne Grønvall Kjær 
Hansen & Hans Linde Nielsen 
 
Afbud: Anne Kjerulf (KMO-repræsentant) 
 
Der blev afholdt et ganske kort møde, hvor følgende punkter blev behandlet: 
 
1. Referat fra den 11. februar blev gennemgået og godkendt. 

 
2. Anmeldelse af smitsomme sygdomme blev diskuteret i samråd med overlæge Robert Leo Skov og Brian 

Kristensen fra SSI. Se særskilt referat nedenunder. 
Der stiles mod et færdigt resultat inden sommeren 2016, som vil blive sendt i høring. Der var enighed om, at 
formål og begrundelse for anmeldelse og evt. indsendelse af biologisk materiale skal fremgå hvor hver enkelt 
mikroorganisme/sygdomsgruppe. Derudover skal der være retningslinjer/ensrettethed for anvendelsen af 
indsendelse/deling af realtime WGS data ifm. anmeldelse. 
 

3. Svend informerede om status for specialeplanlægningen, som nu drøftes imellem Regionerne og 
sundhedsministeriet. DSKM er ikke blevet hørt, så at sige, men det blev drøftet om DSKM skal gå mere 
proaktivt ind i sagen. Det blev besluttet, at DSKM bør vise sin bekymring for en evt. tilbagetrækning af 
diagnostiske prøver til SSI, da diagnostik på SSI (modsat de Regionale KMA’er) vil give en forsinket diagnostik, 
som ikke er til gavn for patientens behandlingsforløb. Svend vil udarbejde en skrivelse til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

4. Revision af målbeskrivelsen for Klinisk Basisuddannelse (KBU). Der er deadline tirsdag den 5. april kl. 10. 
Formand for uddannelsesudvalget Barbara Juliane Holzknecht har haft enkelte kommentarer, som hun 
indsender på egen vis. 
 

5. SST har rettet henvendelse vedr. DSKMs holdning til behov for et nyt akutmedicinsk speciale, deadline 1. april. 
Som sådan har DSKM ingen indvendinger. 
 

6. DSKM møder. Årsmødet 2016 ligger den 10-11 marts 2017. Arrangører af det videnskabelige program blev 
diskuteret, og Rigshospitalet vil blive adspurgt om afholdelse. 
 

7. Evt. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde: aftales per e-mail. 
 
Med venlig hilsen  
 
Hans Linde Nielsen 
Sekretær for DSKM 
  



DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Den 1. april 2016 Hotel Nyborg Strand 
 
Referat fra møde mellem DSKMs bestyrelse og Brian Kristensen og Robert Skov omkring revision af 
meldesystemet: 
 
Aktionsreferat: 
1. Fra DSKM side er der ønske om, at der for hver enkel mikroorganisme foreligger et klart defineret formål 

for årsagen til overvågningen, herunder formålet med eventuel indsendelsespligt. 
 
2. Det bør klart fremgå at data fx helgenomsekvens data kan indsendes i stedet for isolater, såfremt sådanne 

data er sufficiente for at lave overvågningen. 
 a. Denne mulighed bør gøres generisk således at dokumentet fremtidssikres 
 
3. I tilfælde, hvor indsendelsespligten begrundes i udbrudsovervågning, bør der fra Statens Serum Institut 

være en forpligtigelse til at denne udføres i realtid, dvs at fx typningsresultater fra det indsendte 
tilbagesendes den indsendende KMA sådan at det kan anvendes i patientbehandling og/eller den lokale 
udbrudshåndtering. 

 
4. Mht liste 3 var der ønske om, at denne blev mere generel således at man kan udvide HAIBA 

overvågningen uden at bekendtgørelsen skal ændres 
 
5. Kommentarer til de specifikke forslag: 
 

a. Vektorbårne virus – her bør teksten specificeres på den enkelte mikroorganisme herunder formål 
og materiale. 

b. Noro/rotavirus: Der var udtalt bekymring over dette – det vil være et meget stort arbejde hvis alt 
skulle indsendes. Det blev foreslået om det kunne gøres som frivillig sentinelovervågning. 

c. Kritierer for indsendelse af Clostridium difficile bør opdateres jvf beslutning fra juni 2013. 
 
Det forventes at arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen kan færdiggøre udkastet til vejledningen, således at 
denne kan udsendes til høring i dette halvår. 
 
Referenter: Robert Skov og Brian Kristensen, 7. april 2016 


