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Referat af bestyrelsesmøde nr. 284, afholdt mandag d. 2. maj 2011 kl. 12:00-15:00 i 
biblioteket på KMA, RH 

 
Tilstede: Helle Krogh Johansen (HKJ), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher 
(HS), Jørgen Engberg (JE), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent) og Jette Bangsborg 
(JB, associeret KMO)  

 
 

1. Godkendelse af referater fra DSKM generalforsamling 2011 samt bestyrelsesmøde 
#283. Godkendelse af referatet fra GF blev udskudt til næste best. møde, referat fra 
#283 forbehandles per mail (HKJ, MDB, NNL). 

2. Konstituering af bestyrelsen. HKJ er valgt som formand på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig med NNL som næstformand, MDB som kasserer, HS 
som sekretær, JE som menigt bestyrelsesmedlem. 

3. Nyt fra formanden. Fra ESCMID er rundsendt survey om equal opportunities, samt 
opfordring til at komme med forslag til educational workshops, disse videresendes 
til medlemmerne. Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) holder 
informationsmøde 10. maj, der falder sammen med ECCMID. SST holder seminar 
24. maj om ny skabelon til målbeskrivelse; HS vil overveje at deltage på 
bestyrelsens vegne. LVS har sendt invitation til temamøde, opfølgning på 
specialeplanen; HKJ vil deltage. Der er indkommet en henvendelse fra en faglig 
interessegruppe om hepatologi og hepatitis C, denne er sendt til de afdelinger, der 
driver hepatitis diagnostik. DSKM er spurgt om emner til Forskningsrådet om 
Sundhed og Sygdom samt Frie Forskningsråd; NFM er tidligere udpeget, og vi har 
ikke flere kandidater p.t. Lars Lemming, KMA Aarhus, er udpeget som DSKMs 
repræsentant i laboratorieudvalget under fagligt udvalg (laboratoriemedicin i almen 
praksis). Der ligger en endelig vejledning om planlægning af sundhedsberedskab på 
Sundhedsstyrelsen hjemmeside. DSKM har indgivet et høringssvar til ”Hospitals og 
Psykiatriplan 2020 i region H”. 

4. Nyt fra sekretæren. Der indkom ét høringssvar vedr. ” Nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer om undersøgelse, behandling og pleje af 
patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation” fra Knud Siboni, 
høringssvaret er videresendt. NNL deltog i DanResmøde i Vejle primo april. Robert 
Skov meddelte på SSI’s vegne, at SSI ikke mener, de kan varetage formandskabet, 
men vil gerne varetage sekretariatsbistand. Det forventes at der nedsættes en 
koordinationsgruppe, der kan melde ud på vegne af DANRES; hver region udpeger 
én repræsentant til gruppen. Punktet blev diskuteret; bestyrelsen har intet ønske om 
at blive hørt om detaljer, men forventer at generelle udmeldinger og beslutninger fra 
DanRes forelægges bestyrelsen inden udmelding. Bestyrelsen bakker op om et 
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koordinationsgruppe udpeget af regionerne og foreslår tillige en 
bestyrelsesrepræsentant, bestyrelsen peger på HS. Der skal udarbejdes et nyt 
kommissorium for DanRes, der kan godkendes af Generalforsamlingen 2012. NNL 
og Svend Ellermann-Eriksen er enedes om, at DSKM bør tage de beskårede 
referent-lister til medicin.dk til efterretning. 

5. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. MDB: Der er endnu ikke endeligt regnskab 
fra årsmødet, idet et par firmaer endnu ikke har betalt. Der er sendt rykkere til de 
pågældende. JB sender programmet om Chlamydiamødet 16/6 til øvrige 
interessenter, dvs Dansk Selskab for Patologi, Dansk Selskab for Almen medicin og 
Dansk Selskab for Infektionsmedicin. 

6. DSKM videnskabelige møder samt evaluering af efteruddannelsesdag. MALDI-
TOF møde 4/5 i Skejby; Endocarditis møde 19/5 i Odense; Paul Horstman 17/5 på 
SSI og 18/5 i Odense KMA; Chlamydiamøde 16/6; Ram Dessau har fremsendt 
præliminært program om Lyme Borreliose til afholdelse 26/10 på RH; der er 
beregnet et budget på ca 45 000,- DSKMs bestyrelse vil betale et tilskud på op til 15 
000,-, men det forventes at andre videnskabelige selskaber også bidrager, og at 
deltagelse bliver gratis. Der gøres henvendelse til Claus Bohn, evt Kristian 
Schønning og Marianne Kragh Thomsen om et virusmøde i DSKM regi. Henrik 
Hassman fra fødevareinstituttet, DTU, deltager i en arbejdsgruppe om ESBL i 
fødevarer under den Europæiske Unions organ for fødevaresikkerhed (EFSA)- Han 
foreslår et videnskabeligt møde om ESBL og evt carbapenemaser i fødevarer. I 
arbejdsgruppen er der flere kliniske mikrobiologer, HS vil gå videre via DanRes. 
Årsmødet 2012 afholdes af region Sjælland, der skal kombineres med en ny form 
for ”efteruddannelsesdag”. HKJ retter henvendelse til Nyborg om forlænget leje af 
sal. 

7. Temamøde i LVS regi om specialeplanen – se mail fra HKJ 8/4 
8. Målepunkter for god klinisk mikrobiologi fx. transporttid. Jens Otto Jarløv har på 

årsmødet rejst forslag om en arbejdsgruppe til beskrivelse af ”Målepunkter for god 
klinisk mikrobiologi”. JE vil spørge Jens Otto Jarløv, om han kan præcisere 
forslaget nærmere. 

9. Evt. Intet til dette punkt. 
10. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Fredag den 17. juni kl 12-15 på KMA RH 

 
 


