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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 27 maj kl. 12 

 
På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

Hvidovre Hospital, Afsnit 445 
Kettegård Allé 30 

2650 Hvidovre 
 
Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Mette Damkjær Bartels, Sanne Grønvall Kjær Hansen & Hans 
Linde Nielsen 
 
Referent: Hans Linde Nielsen 
 

1. Godkendelse af referat af seneste møde og generalforsamling. 
Seneste bestyrelsesreferat (af forrige bestyrelse) blev kort gennemgået og godkendt. Referat fra 
generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt.  

Vedr. pkt 9. c) Ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger. Hans Linde Nielsen kontakter Jørgen Engberg 
og Helga Schumacher mht. om de fortsat er medlem i ansættelsesudvalg for henholdsvis Region Nord og 
Region Syd. Inge Panum er medlem i ansættelsesudvalget for Region syd. 

Vedr. pkt 10. c) Der er forsat uklarhed om der mangler en DSKM repræsentant i patientombuddet. 
Selskabet har dog ikke fået nogen henvendelse fra patientombuddet, men Hans Linde Nielsen tager 
kontakt til patientombuddet, for at få klarhed over situationen. 

2. Officiel konstituering. 
Bestyrelsen var enige om følgende konstituering: Svend Ellermann-Eriksen fortsætter som formand. Inge 
Panum som næstformand. Mette Damkjær Bartels som kasserer og hun blev derudover valgt som 
repræsentant i uddannelsesudvalget. Mette informerer selv Barbara Holzknecht, der er formand for 
uddannelsesudvalget. Sanne som menigt medlem af bestyrelsen, og Hans Linde Nielsen som sekretær. 

 
3. Nyt fra formanden. 

Svend oplyste at overlæge Jenny Dahl Knudsen er blevet indstillet som næstformand i RADS’ fagudvalg 
vedrørende hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika i primær og sekundærsektoren. DSKM mangler dog 
at udpege en ekstra kandidat. Der var enighed om, at Svend spørger Niels Frimodt-Møller. 
 

4. Nyt fra sekretæren. 
Hans oplyste om overtagelsen af sekretærposten efter Helga Schumacher, og som sådan er han kommet 
fint i gang. Retningslinjerne for formidling af diverse høringsvar blev diskuteret. Både Svend, Mette og 
Hans har fået en forkert opkrævning på 600 for medlemskab i Dansk Patologiselskab. Svend kontakter 
lægeforeningen mht. om der er sket en systematisk fejl, hvor alle DSKM-medlemmer er meldt ind i 
patologiselskabet. 

 
5. Nyt fra kasseren. 

Mette berettede, at hun har brugt meget tid på at indkræve betaling især fra diverse firmaer for deltagelse 
på årsmødet jf. faktureringsprocedurer mv. 

 
6. Hjemmeside/webmaster. 

Hans og Sanne mangler at komme på hjemmesiden med billede mv. Sanne sender billede og 
kontaktoplysninger til Hans. 
Hans kontakter Helga Schumacher mht. status for hjemmesiden, og forhører sig om muligheden for, at han 
selv kan lægge dokumenter på og af hjemmesiden. 
 

7. Nedsættelse af CPO udvalg og arbejdsgruppe 
Siden afholdelse af CPO møde (Carbapenemase-producerende organismer) tidligere på året, har Svend 
fået flere henvendelser mht. nødvendigheden af, at DSKM nedsætter et udvalg/arbejdsgruppe, der bl.a. 
skal udarbejde faglige anbefalinger og tiltag for at kunne følge udviklingen i forekomsten CPO både 
bærerskab og infektioner, dels for at holde forekomsten af CPO på et fortsat lavt niveau i Danmark. 
Bestyrelsen finder et sådan udvalg en nødvendighed, da der er en bekymrende stigning i antallet af CPO-
infektioner i Danmark. Afdelingslæge Mikala Wang havde udarbejdet et skriftligt udkast vedr. rammer, 
opgaver og resultat for dette udvalg. Skrivelsen blev gennemgået af bestyrelsen, og der var enighed om, at 
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alle KMA’er i Danmark skal informeres om dette udvalg, så repræsentanter fra hver Region kan være med. 
Svend skriver ud til alle de ledende overlæger, CEI, FSFH vedr. DSKMs arbejdsgruppe for CPO. 

 
8. Nedsættelse af NGS arbejdsgruppe 

Professor Henrik Westh havde udarbejdet et udkast vedr. nedsættelse af en NGS arbejdsgruppe under 
DSKM. Arbejdsgruppen skal sikre etablering af et samarbejde omkring anvendelse og udvikling af NGS 
som værktøj til identifikation/typning/resistensbestemmelse/fylogeni af mikroorganismer mv. Bestyrelsen 
støtter en sådan arbejdsgruppe, og Mette vil informere Henrik Westh og Kurt Fuursted med opfordring til, 
at de sender en mail til Hans, når dato for 1. møde (inkl. Dagsorden) foreligger. Hans vil så sende ud til alle 
DSKM-medlemmer. 
 

9. Status på Specialeplan og smitteberedskab 
Svend orienterede om status på specialeplanen som fortsat afventer en udmelding fra sundhedsministeriet. 
 

10. DSKM videnskabelige møder 
 

a. Tarmpatogener: 2. juni på OUH 
b. MALDI-møde: 15. juni Slagelse 

 
c. Nye ideer:   Inge Panum vil arbejde videre med en virologi møde til efteråret. 

Hans spørger Helga Schumacher vedr. status for parasitologi møde. 
Svend og Inge går videre med et møde om Point-of-care testing. 

 
11. Evt. 

Sanne tjekker skatteforhold vedr. udbetaling af DSKMs hæderspris 
 

12. Næste bestyrelsesmøde: 
Onsdag den 16. september kl. 12. på Skejby Sygehus 


