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Referat af bestyrelsesmøde nr 272                      Mandag d. 11/1 2010, KMA RH. 

 
 

Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL), Hanne Marie Holt (HMH), Gitte 
Nyvang Hartmeyer (GNH, associeret YM), og Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent). 

Afbud: Svend Ellermann-Eriksen, Jenny Dahl Knudsen (associeret KMO) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 271 

2. Nyt fra formanden 

3. Nyt fra sekretæren 

4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

5. DSKM videnskabelige møder. 

6. Årsmøde 

7. Generalforsamling 

8. Lovændringer 

9. Svar til DMS vedr. Kliniske Retningslinjer/MoM 

10. Grænsefladen mellem almen medicin og akut medicin 

11. DMS spørgeskema om efteruddannelse 

12. Evt. 

13. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde #271 

Referatet godkendt med ændringer. 

 

Ad 2. Nyt fra formanden 

HKJ har skrevet et støttebrev til Dansk Selskab for Parasitologi ved Jørgen Kurtzhals, om 
International Congress of Parasitologi (ICOPA) til afholdelse i København 2014.  

Stafylokok laboratoriets 50 års jubilæumsmøde var ikke annonceret i på DMS’ 
hjemmeside, men Dansk Medicinsk Selskab støtter alligevel mødet med betaling på op til 
10.000 kr. til dækning af rejseudgifter for en udenlandsk foredragsholder (Vance Fowler). 
Robert Skov har takket for DSKMs støtte til mødet  
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HKJ og SEE har stemt ”ja” til vedtægtsændringerne fra DMS (at DMS’ bestyrelse kan 
udpege medlemmer til diverse arbejdsgrupper og råd efter at have rådført sig med de 
videnskabelige selskaber), som er udsendt efter DMS repræsentantskabsmøde 12/10.  

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at den endelige specialemelding er udskudt til februar 
2010.  

Vedrørende henvendelse fra UEMS om ny charter om ”training of medical specialist in 
UEMS”, DSKM har accepteret opdatering af kapitel 6 i programmet.  

Endocarditis møde til marts, DSKM er medarrangør.  

Bente Olesen har indsendt statusartikel om Clostridium difficile til UfL.  

Knud Siboni har adviseret næste møde i Dansk-Fransk Komite Paul Horstmann med 
Sylvian Brisse. 

 

Ad 3.  Nyt fra sekretæren 

Der har i 2009 været 8 udmeldelser og 9 indmeldelser, og DSKM består af 151 
medlemmer. Heraf betaler 126 ordinært kontingent, 1 udlandskontingent, 19 er 70 år eller 
derover (ingen kontingent), og 5 er ikke erhvervsaktive. Der er ingen udestående 
kontingentrestancer. 

Der er modtaget 3 ansøgninger om medlemskab: Molekylærbiolog Rebecca Ljung 
Andersen, KMA Hillerød, har været ansat samme sted siden 1/7 2005; Læge Kristina 
Træholt Franck, ansat i introduktionsstilling på KMA Hillerød; og molekylærbiolog Mette 
Mølvadgaard, KMA Aalborg, har været ansat samme sted siden 1/8 2006. 

KTF må dokumentere 2 års ansættelse på KMA; de øvrige indstilles til optagelse. 

 

Ad 4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

Hans Trier fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed har rettet henvendelse til DSKM mhp at 
vurdere det faglige indhold i 4 kliniske pakker, der indgår i ”Projekt Modelsygehus”. BL er 
DSKMs udpegede til ”Projekt Modelsyghus” og vil svare på foreningens vegne.  

DSKMs bestyrelse accepterer at der på selskabets hjemmeside vil ligge information og evt. 
et link til Mikrobiologiske database (MIBA). 

 

Ad 3. DSKM videnskabelige møder. 

”Rengøringsmøde” (kommer, BL). Årsmøde DSKM 12/3. Næste biofilm-møde er fastsat til 
15/3. Endocarditismøde arrangeret af DSKM, Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk 
Cardiologisk Selskab er fastsat til 24/3. DanRes møde (forårsmøde ikke fastsat?). 
Minikursus i udbruds-epidemiologi er foreslået til mandag den 6/9 kl. 10-16 på SSI, 
arrangeres af Epidemiologisk afdeling på SSI, BL er DSKM repræsentant og 
hygiejnesygeplejersker vil blive inviteret.  

Yderligere ideer til videnskabelige møder efterår 2010 eller foråret 2011: Hvad gør vi med 
den stigende ESBL frekvens og hvad skal den empiriske antibiotika strategi være i lyset 
heraf. Møde om sepsis (JDK, kan blive erstattet af årsmøde 2011 arrangeret af Hvidovre) 
og et møde om nye diagnostiske metoder (NNL, afventer Årsmøde 2010). Evt. Clostridium 
difficile møde afventer, da emnet måske dækkes af rengøringsmødet. Evt. influenzamøde 
afhænger af epidemiens udvikling. 
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Ad 6. Årsmøde 

BL spørger Jens-Ulrik Jensen om han vil fortælle om sin ph-d. Der er kommet punkter fra 
KMO og programmet er på plads. Der er kommunikation med KMA SSI om de praktiske 
detaljer inkl. underholdning.  

Hvidovre KMA har budt ind på årsmøde 2011. 

 

Ad 7. Generalforsamling 2010 

Foredragssalen er bestilt til 18/3. HMH kan ikke genvælges. Som ”Tilforordnede i 
Udannelsespørgsmål” er Jens Otto Jarløv og 2 suppleanter (Jørgen Prag og Jens K. Møller) 
på valg, Jørgen Prag kan genopstille, NNL retter henvendelse til Jørgen Prag om han vil 
genopstille. Bestyrelsen indstiller BL til valg som ny Tilforordnet og HMH som ny 
suppleant. 

 

Ad 8. Lovændringer 

Ændringsforslagene udarbejdet af HKJ og BL blev diskuteret. Formuleringen af de 
lægelige kvalifikationer, der berettiger til optagelse, er omstændelige, men er delvist 
bevaret fra tidligere udgaver af lovene. Ændringsforslagene blev vedtaget i bestyrelsen til 
fremlæggelse på Generalforsamlingen.18/3 

GHN oplyser at bestyrelsen for YM vil indstille at YM nedlægges. 

 

Ad 9. Svar til DMS vedr. Kliniske Retningslinjer/MoM 

DSKM bør sidde med ved udarbejdelsen af alle kliniske retningslinier der omhandler 
behandling af infektioner, men udarbejdelsen kan ikke alene baseres på DSKM. HKJ laver 
udkast og rundsender til kommentar. 

  

Ad 10. Grænsefladen mellem almen medicin og akut medicin 

Ingen kommentarer fra vores selskab. 

 

Ad 11. DMS spørgeskema om efteruddannelse 

Svend vil rundsende til bestyrelsen udkast til svar til DMS. 

 

Ad 12. Evt. 

Intet nyt. 

 

Ad 13. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

Der afsættes tid til telefonmøde 15/2 14 til 15 ved behov. Vi mødes til Årsmødet den 12/3 
10:30 til 12:00. 


