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Referat fra ordinær Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi,

den 8. 3. 2014, Hotel Nyborg Strand.

1. Valg af referent: Inge Panum blev valgt.
2. Valg af dirigent: Henrik Westh (HW) blev valgt som dirigent. HW konstaterer at indkaldelsen til 

GF er sket rettidigt.
3. Formandsberetning.

Der henvises til udsendte formandsberetning.
Af interesse kan nævnes: 

a. Med stor glæde kan en hel del nye medlemmer bydes velkommen i DSKM.
Nye læger i hoveduddannelse nævnes og bydes velkommen (Henvises til 
Formandsberetningen)

b. Vedr. videreuddannelsesdag: Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning har 
indvilliget i at stå for et kursus i bioinformatik, der vil blive afholdt i efteråret 2014.

c. Vedr. arbejdsgrupper under DSKM: 
En MDS-gruppe er nedsat, hvis primære opgave er at sikre stringens i indholdet af MDS- 
kodesystemet i forhold til det, der er brug for i klinisk mikrobiologi.

d. Vedr. DSKMs hjemmeside: 
Heidi Staal-Nielsen har gennem mange år været selskabets engagerede og dygtige web-
master. Heidi har dog nu valgt at stoppe som webmaster, da hun ikke længere er ansat i en 
mikrobiologisk afdeling. Vi siger Heidi tusind tak for den gode og kvalificerede hjælp. 
Bestyrelsen besluttede derfor at få hjemmesiden lagt om til et mere simpelt og 
brugervenligt system. Webdesigner Gita Schumacher har hjulpet os med denne 
omlægning, og hjemmesidens opbygning er forsøgt opstrammet. Gita Schumacher skal 
have tak for en engageret og ihærdig indsats. Bestyrelsen vil fremover forsøge at holde 
hjemmesiden fuldt opdateret, og modtager meget gerne gode råd og forslag til, hvordan 
hjemmesiden fremadrettet kan opbygges og forbedres. Medlemmer der har 
mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til DSKMs 
sekretær.

e. Vedr. problemer med 4 års reglen: Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
har henvendt sig til en række mindre specialer. Intensionen er at samle de små specialer 
om en henvendelse til Sundhedsministeriet for at beskrive vores vanskeligheder i forhold 
til 4-års-reglen.
På generalforsamlingen diskuteres muligheden af at opslå uddannelsesstillinger to gange 
om året for at imødegå problemet.
Siden Generalforsamlingen er 4 årsreglen ændret til en 5 års regel. 

f. I det forløbne år har der i samarbejde med SST og SSI været arbejdet på at få revision af 
det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme, der henvises til den udsendte 
formandsberetning.

g. Vedr. arbejdet med ”Fremtidige organisering af det diagnostiske område for at sikre 
smitteberedskabet” – henvises til ”Fagligt bidrag vedr. organisering af det diagnostiske 
område for at sikre det nationale smitteberedskab i Danmark”, lagt på DSKMs 
hjemmeside.

h. Arbejdet med revision af specialeplanerne forsøges koordineret med arbejdet vedr. 
smitteberedskabet.

4. Beretning fra udvalgene – der henvises til udsendte materiale.
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 

a. Mette Damkjær Bartels gennemgår regnskabet.  Regnskabet godkendes af DSKMs 
revisorer.

b. Knud Siboni fremlægger regnskab for Dansk –Fransk Komité Paul Horstmann.
6. Fastsættelse af kontingent: Kontingent på 300 kr. per år vedtages.
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7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne: ingen
8. Valg til bestyrelsen: Helga Schumacher genvælges til bestyrelsen.
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter: 

a. Uddannelsesudvalget: Barbara Holzknecht overtager posten som formand for 
uddannelsesudvalget og hovedkursusleder per 1. januar 2015 når hun er blevet 
speciallæge. Indtil da fortsætter Marianne Kragh Thomsen som på dispensation. Marianne 
takkes af Svend for sin store indsats. Thomas Greve erstatter Barbara Holzknecht i 
uddannelsesudvalget. De af bestyrelsen udpegede repræsentanter for 
uddannelsesregionerne: Region Nord: Helga Schumacher fortsætter. Region Syd: Ute 
Wolff Sønksen vælges. Region Øst: Jens Jørgen Christensen fortsætter.

b. Inspektorer: Helga Schumacher ønsker at udtræde og bestyrelsen foreslår Mikala Wang, 
som godkendes.

Mikala Wang er juniorinspektor indtil 1. 4. 2014, som afløser foreslår bestyrelsen Nina 
Ank.

10. Eventurelt: 
a. Jette Bangsborg spørger til et evt. nyt sted for afholdelse af Årsmøder fra 2016. De er 

yderst vigtigt at placeringen er tæt på offentlige transportmidler, samt placeret i ”midten”. 
Foreslår endvidere at Årsmødet afholdes i slutningen af februar – men efter uge 8 (af 
hensyn til vinterferie). Forslaget skyldes at rigtig mange afdelinger får nye læger per 1. 
marts, hvorfor det kan være svært at så mange som muligt kan deltage i Årsmødet af 
hensyn til supervision. Bestyrelsen vil tage det med i overvejelserne

b. ECCMID afholdes i København 2015. Robert Skov opfordrer DSKM til at kontakte 
ESCMID komiteen.

 


