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Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 11. februar kl. 11:00
På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Mette Damkjær Bartels, Sanne Grønvall Kjær Hansen & Hans
Linde Nielsen
Afbud: Anne Kjerulf (KMO-repræsentant)
Referent: Hans Linde Nielsen
1. Godkendelse af referat af seneste møde
Referat fra den 26. november 2015 blev gennemgået og godkendt. Hans sørger for at lægge det på hjemmesiden.
2. Nyt fra formanden
Svend informerede kort om hygiejneuddannelsen.
Vedr. årsmødet. Svend informerede om, at firmaer ikke må betale til underholdning, men kun til middag mv. Derfor
betales underholdning via driftskontoen og ikke årsmødekontoen, således denne udgift indgår ikke i
årsmøderegnskabet.
3. Nyt fra sekretæren
a) Medlemsstatus, Hans sender lister til Svend mht. årsrapport.
b) Vedr. hjemmesiden, så har der været problemer med tilmeldingsblanketterne til årsmødet. Mette sender
tilmeldingsblanketterne i det rigtige format til Hans, som så opdaterer hjemmesiden.
c) Der er indkaldt til LVS-medlemsmøde, 2 marts kl. 13-16 vedr. akut medicin. Da både Svend og Hans er
forhindrede vil Inge Panum deltage.
d) Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i gang med at udarbejde en analyse af styringen af
medicinanvendelsen på sygehusniveau i forlængelse af økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og Danske
Regioner. LVS skal derfor udpege 3 eksperter fra Dansk Hæmatologisk Selskab, Dansk Selskab for Intern Medicin
& Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi til deltagelse i et ekspertmøde den 11. februar. Fra DSKM deltager
Overlæge Jenny Dahl Knudsen.
e) 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.
DSKM støtter Lisbeth Kyndi Bergen som medlem af Advisory board, og Ina Sleimann Petersen og Brian Kristensen
som medlem af National Committee. Svend skriver til Ina og Brian
f) Hans har fået en forespørgsel fra dr. med. Henning Beck vedr. skimmelsvamp i boliger mv. Henvendelsen er
meget generel og sendt til flere videnskabelige selskaber. Det blev besluttet, at DSKM gerne vil indgå i et konkret
projekt mv., men som sådan er miljøprøver ikke et område for DSKM. Hans formulerer et svar til Henning Beck.
4. Nyt fra kasseren
a) Formand og kasser får adgang til DSKMs bankkonto. Banken kræver dog ID for samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer sender ID (kopi af pas, kørekort) til kasseren.
b) Takster til dækning af transportudgifter blev diskuteret. Man opfordres til at tage offentlig transport, evt. kørsel i
egen bil til lav takst.
c) Transportudgifter for DSKM-repræsentanten ved H-ansættelserne blev diskuteret. Det blev fastlagt, at det er
pågældende uddannelsessted/videreuddannelsessekretariat, der skal dække transportudgifterne. Sanne tjekker op
mht. regler for transportudgifter.
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d) Betaling for UEMS - KMO burde betale hvert 2.år, men DSKM har betalt for 2014 og 2015. Hans har informeret
overlæge David Fuglsang-Damgaard (formand for KMO) vedr. betaling for 2016.
e) Prisstørrelse for vingaver blev diskuteret, da der aktuelt bliver givet et varierende beløb per person. Fremover
stiles mod ca. 300 kr. per person.
f) Helga Schumacher har fortsat en ’DSKM-pc’. Hans har været i kontakt med Helga og får den overdraget snarest
muligt.
5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Sanne informerede om, at Marianne Skov (OUH) og David Fuglsang-Damgaard (AAUH) vil udarbejde skrivelse for
et kommissorium for en DANAK arbejdsgruppe. Det skal senere tilstræbes, at der bliver en repræsentant fra hver
Region.
Inge Panum informerede om emner til et kommende DEKS møde.
6. Legatfundats
Alle medlemmer af bestyrelsen underskrev legatfundatsen. Hans lægger den på hjemmesiden.
7. DSKM møder
a) Årsmødet 2016. Sanne og Mette informerede om status for årsmødet 2016 med tilmeldinger mv. Indretning af
årsmødelokale blev diskuteret. En firmastand (fra firmaer der sælger lægemidler), skal altid være separat fra
foredragssalen. Mad og drikkelse til band blev diskuteret. Program for lørdagen blev diskuteret og et evt. CPOoplæg fra CPO-arbejdsgruppen blev diskuteret. Hans spørger formanden fra CPO-udvalget.
DSKMs hæderspris. En egnet kandidat blev valgt. Svend informerer vedkommende.
b) Hans spørger Jørgen Kurtzhals mht. status for parasitologi-mødet og evt. dato.
c) Hans har sendt indkaldelse til uddannelsesmøde den 18. april 2016 kl. 12 på SSI.
d) Hans informerede om, at der planlægges et DSKM Tarm-møde i juni 2016 på SSI.
f) Inge Panum og Svend undersøger muligheden for at lave et Point-of-care møde i 2016
8. Generalforsamling og kommende bestyrelse
Afd. Læge Michael Pedersen vil gerne deltage i en kommende bestyrelse. Svend skriver til Michael.
9. Evt.
Svend informerede om artikel i dages medicin, dateret 05-02-2016, som handler om Den Danske Kvalitetsmodel
(DDKM). Artiklen beskriver, at nedlæggelsen af DDKM efterlader en række ubesvarede spørgsmål på bl.a.
hygiejneområdet. Svend er i kommunikation med Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker om i fællesskab at
skrive et svar til dagens medicin.
Jan Gorm Lisby har foreslået Inge Panum, at der nedsættes et Point-of-Care udvalg, der skal udarbejde
anbefalinger på dette område. Inge Panum skriver til Jan Gorm Lisby mht. udarbejdelse af kommissorium.
Inge Panum foreslog et kommissorium for klinisk virologi. Inge Panum arbejder videre.
10. Næste bestyrelsesmøde:
Før årsmødet den 1. april på Hotel Nyborg Strand.
Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen
Sekretær for DSKM

