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Referat for bestyrelsesmøde nr. 298, mandag d. 08.04.13, kl. 13.30, telefonmøde.

Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher, referent (HS),

Jørgen Engberg (JE), Inge Panum (IP) og Kristian Schønning (KS, associeret KMO medl.).

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 297. 

Referatet blev godkendt efter nogle ændringer.

2. Godkendelse af referat for GF.

Referatet blev godkendt efter nogle ændringer.

3. Nyt fra formanden. 

SEE har fået et forslag fra HU-studerende om at DSKM tager initiativ til at lave en ”Rekrutteringsfolder”. 

Opgaven gives videre til YM. 

4. Nyt fra sekretæren: 

a. Referent for pneumocyster H. H. Larsen blev valgt.

b. Kontaktperson til Dansk Selskab for Patientsikkerhed. SEE blev valgt som kontaktperson. 

Kontaktperson til styregruppen for diplomuddannelsen på NHV Tove Ejlertsen blev valgt til posten og 

har indviliget.

5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. 

MDB orientering om årsmøde: regnskabet løber også i år rundt. Vi skal dog udbrede opgaven med 

arrangementet til flere i bestyrelsen til næste år. Stor tak til MDB, som har stået for planlægning af dette års

årsmøde, det har været en stor succes.

6. DSKM videnskabelige møder.

a. Kommende møder:

i. Tarmbakteriologi: Program mm er lagt på hjemmesiden. Alt er planlagt.

ii. Parasitologimøde: hænger til næste møde. HS kontakter Jørgen Prag og Jørgen Kurtzhals.

iii. MolNet møde: Blev afholdt som formøde til Årsmødet. Det var vellykket og man planlægger 

tilsvarende møde til næste år

iv. Point of care: Man enes om at et møde kunne afholdes i febr. 2014. IP går videre med sagen.

Man diskuterede generelt emnet formøder til Årsmødet: bestyrelsen er enig om at det er en god ide, så 

længe det praktisk kan arrangeres og ikke overlapper med selve årsmødeprogrammet.

7. Hjemmesiden (HS). 

HS er i gang med at forberede den nye hjemmeside. Man enes om at bestyrelsen først får et endeligt 

udkast, som udarbejdes sammen med Heidi S. Nielsen. 

Filer, som skal lægges ud på nuværende hjemmeside skal sendes til HS snarest. 

8. Udgifter til transport for DSKM udpegede. 

Der er tradition for at DSKM betaler transport for medlemmer af uddannelsesudvalget. For øvrige møder 

mm forventes det, at afdelinger selv betaler. Er man i tvivl, kan bestyrelsen kontaktes. 
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9. Indkaldelse af møde om SSI referencefunktion den 21.03.14.

Der er kommet forslag til møde – dagsorden, som der skal arbejdes videre med på baggrund af 

diskussionen i bestyrelsen.

10. Evt. 

11. Næste bestyrelsesmøde. 19. 6. 2013 KMA Skejby sygehus.

Med venlig hilsen 
Helga Schumacher
Sekretær for DSKM


