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Referat af bestyrelsesmøde nr. 275                      Tirsdag d. 20/4 2010, KMA RH. 

 
Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Bettina Lundgren (BL), Svend Ellermann-Eriksen (SEE), 
Mette Damkjær Bartels (MDB), Jenny Dahl Knudsen (associeret KMO), og Niels Nørskov-
Lauritsen (NNL, referent). 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 273 og # 274 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Nyt fra formanden 
4. Nyt fra sekretæren 
5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
6. DSKM videnskabelige møder. 
7. Ekstraordinær Generalforsamling 2010 
8. Organisation af DanRes (ESBL brev) 
9. Udpegning af ny DSKM repræsentant i DEKS + til deres styregruppe 
10. DSKMs holdning til bioterror oplægget fra SSI 
11. Evt. 
12. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

 
 
Ad  1, Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 273 og # 274 
Der var korrektioner og tilføjelser til begge referater, der rundsendes i reviderede udgaver 
inden godkendelse. 
 
Ad  2, Konstituering af bestyrelsen 
BL fortsætter som næstformand. NNL fortsætter som sekretær og associeret 
uddannelsesudvalget. SEE fortsætter som menigt medlem og MDB bliver ny kasserer. 
 
Ad  3, Nyt fra formanden 
HKJ har 9/4 skrevet en henvendelse til DMS vedrørende præcisering af afgrænsning 
overfor andre selskaber (Immunologi og infektionsmedicin). 
På ECCMID kongressen i Wien deltog HKJ i ESCMID European Council. Der er stadig 
brug for flere Collaborative Centers (der er aktuelt 41 i Europa). HKJ vil gerne have hjælp 
til at lave en poster om DSKM til den næste ECCMID kongres i Milano ved et 
bestyrelsesmøde til efteråret. Ny italiensk kontaktperson for ”trainees” (se hjemmesiden) de 
har fået 30 000 Euro fra ESCMID der bl.a. skal bruges til udveksling af yngre 
mikrobiologer og infektionsmedicinere. Det er besluttet at skifte til resistensbestemmelse 
efter de Europæiske retningslinjer (EUCAST) i løbet af 2010/11.  
 
Ad  4, Nyt fra sekretæren 
Intet til dette punkt. 
 
Ad  5, Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
MDB: YM er nedlagt på ekstraordinær GF 19/4. YM har en formue på ca. 100 000,- og den 
afgående bestyrelse ønsker at overføre pengene til DSKM, dog således at midlerne fortsat 
skal anvendes til læger i specialet, der endnu ikke har speciallægeanerkendelse, samt andre 
akademikere med et begrænset antal år i specialet. Regler og love for midlerne tages som 
punkt på et kommende bestyrelsesmøde, MDB vil komme med et oplæg.  
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SEE har været til møde om ”National Kommunikation om Laboratoriemedicin”. Mødet 
blev afholdt i SST-regi og handlede meget om NPU koder. I klinisk mikrobiologi bruger vi 
MDS koder, der bæres af MADS-gruppen, begge dele skal formentlig oversættes til det 
Nordamerikanske ”Sno-Med” system. Alle NPU koder er tilknyttet et speciale; NPU koder 
skal godkendes af det relevante videnskabelige selskab og ikke af Sundhedsstyrelsen.  Så 
vidt SEE erfarer, foreligger der dog ikke en række koder, der afventer godkendelse af 
DSKM 
 
JDK berettede om ekstraordinært møde i overlægeforeningen om overenskomstkrav. Det 
handlede især om hvorvidt overlæger skal have fast arbejdstid. Der var enighed om at søge 
grænser for, hvor meget ekstraarbejde der kan pålægges, men overlægeforeningen ønsker 
ikke en egentlig fast arbejdstid. 
 
Ad  6, DSKM videnskabelige møder. 
Minikursus i udbruds-epidemiologi afholdes mandag den 6/9 kl. 10-16 på SSI, arrangeret af 
Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, DSKM og Epidemiologisk afdeling, SSI – der 
er allerede kommet mange tilmeldinger. 
DanRes møde (efterårsmøde i Aalborg 21/9).  
Næste møde i Biofilm arbejdsgruppen afholdes på KVL den 27/9. 
Forslag om møde om nye diagnostiske metoder (MALDI-TOF) (NNL) skal koordineres 
med planer om et ABT møde 7/10 på RH (HKJ). 
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.  
Forslag om møde om sepsis (JDK) erstattes af årsmøde 2011 (arrangeret af Hvidovre). 
Evt Clostridium difficile?  
Frie Foredrag, skal det overtages af DSKM? Kan det kombineres med et uddannelsesmøde 
for læger i introduktionsstilling? Også plads til postere? 
 
Ad  7, Ekstraordinær Generalforsamling 2010 
Alt parat 
 
Ad  8, Organisation af DanRes (ESBL brev) 
ESBL prævalensundersøgelsen oktober 2009 blev fremlagt på DANRES mødet 1/3. På 
mødet blev det besluttet at rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen i DSKM regi. Inden 
dette brev var færdigt, blev tallene udmeldt i EPI-nyt uge 15 af Niels Frimodt-Møller og 
Dennis Schrøder Hansen på vegne af DANRES gruppen selvom der var stor intern 
uenighed om tolkning af data. DSKM er ikke tilfreds med forløbet. På næste møde i 
DANRES (Aalborg 21/9) skal det tages en generel diskussion med DANRES om 
kommissoriet (nye retningslinjer skal godkendes i DSKM), hvad er kommandovejene, 
hvem er formand, hvem ejer data, hvis data publiceres hvordan citeres afdelingerne, mm. 
Bestyrelsen vil overveje at møde samlet frem. 
 
Ad  9, Udpegning af ny DSKM repræsentant i DEKS + til deres styregruppe. 
Gitte.M.Henriksen@deks.dk fra DEKS (Dansk institut for ekstern kvalitetssikring for 
laboratorier i sundhedssektoren) på Herlev Hospital har bedt om 2 medlemmer fra DSKM 
til DEKS. Sidsel Böcher vil gerne modtage valg og indstilles. NNL spørger Jørgen Engberg 
om han vil påtage sig det andet sæde. 
  
Ad 10, DSKMs holdning til bioterror oplægget fra SSI 
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DSKM udpeger SEE samt Niels Høiby som DSKM ressourcepersoner. Helle skriver til 
John Erik Stig Hansen og beder om at henvendelser, der omhandler Klinisk Mikrobiologi, 
afhandles med SEE og Niels Høiby. 
  
Ad 11, Evt. 
Intet til dette punkt. 
 
Ad 12, Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
Mandag den 21. juni kl. 12-15 på RH. 
 


