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Referat for bestyrelsesmøde nr. 287, tirsdag d. 20. 9. 2011; telefonmøde kl. 13:30 – 14:30 
 
 
Deltagere: Helle Krogh Johansen (HKJ), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS, 

referent), Jørgen Engberg (JE), Niels Nørskov-Lauritsen (NNL) og Jette Bangsborg (JB, associeret KMO) 

 
 

Dagsorden: 

 

1. Referatet for sidste bestyrelsesmøde (nr. 286) blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Nyt fra formanden. a) Der var ingen kommentarer fra medlemmer vedr. det udsendte udkast til 

dokumentet ”Infektionshygiejne i almen praksis”, dette er meddelt Jette Galatius PLO. b) LVS har 

ønske om at vælge ”månedens forsker” og ønsker, at specialerne sender forslag til kandidater; 

HKJ mente, at der må være tale om personer, som fx har publiceret en bemærkelsesværdig 

publikation. Vi blev ikke bedt om at kommentere dette forslag. c) HKJ forespurgte, om der er 

udpeget en person fra hver region til DANRES´ koordinationsgruppe. NNL anførte, at Anette 

Hammerum har sendt rykker ud. d) Bestyrelsen har indstillet Brita G. Bruun til Codan/SEB 

forsikrings uddannelsespris e) Bestyrelsens brev vedr. dimensionering er sendt til SST, og den 

endelige dimensionering vil blive offentliggjort på hjemmesiden. f) LVS har sendt mail vedr. 

”Kodeks for besøg af lægemiddelkonsulent i lægepraksis”, og man enes om, at dette sendes 

rundt til alle medlemmer. g) Sundhedsstyrelsen skal i gang med en Medicinsk Teknologivurdering 

(MTV) om vaccination mod rotavirus. Bestyrelsen har fra projektlederen fået en anmodning om at 

udpege Blenda Böttiger (BB) til at deltage i projektgruppen, idet hun som klinisk virolog kan 

bidrage med ekspertviden. Man er enig om at udpege BB, men bestyrelsen ønsker fremover at 

blive involveret, før der er valgt en person, som bør udpeges. Vi afventer en tilbagemelding fra 

SST om det vil være muligt at udpege en DSKM person. h) HKJ orienterede om at Professor, 

overlæge, dr.med. Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg sygehus er valgt til Den 

Danske Kvalitetsmodels (DDKM´s) akkrediteringsnævn (indstillet af Dansk Selskab for 

Infektionsmedicin). j) Ad telemedicin, HS har undersøgt anvendelse af telemedicin i klinisk 

mikrobiologi. Generelt bruges det til at afholde konferencer. Man enedes om, at HS skriver dette 

til det nye rådgivende udvalg for telemedicin, så de kan henvende sig ved behov for yderligere 

oplysninger.  

 

3. Nyt fra sekretæren. a) HS har modtaget et brev fra LVS, idet man ønsker at få udpeget en 

referent på afsnittet om vacciner på pro. medicin.dk. JE vil kontakte epidemiologisk afdeling, om 

de har forslag til en kandidat, som bestyrelsen kan udpege. b) LVS ønsker konkrete oplysninger 

om nordiske samarbejdsrelationer på højt specialiserede funktioner. Man enes om, at HS sender 

mailen ud til alle medlemmer. c) Mail fra DLI (Dansk Lægemiddel Information): Redaktionen for 

pro.medicin.dk vil nu gerne udvide samarbejde og ønsker, at de enkelte lægevidenskabelige 

selskaber - udover at udpege referenter, som de allerede gør i dag - også udpeger de relevante 

forfattere. Dette skal bidrage til at styrke pro.medicin.dk’s faglige troværdighed, og samtidig give 

de videnskabelige selskaber en platform til at formidle faglig viden på højt niveau og med høj 

gennemslagskraft. Man enes om at svare DLI, at vi gerne vil deltage i dette samarbejde; JE 

sørger for dette. 
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4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. MDB informerede om, at specialet er tilmeldt 

karrieredagen på Panum Instituttet 13. oktober. Bestyrelsen var enig om, at DSKM gerne vil 

støtte økonomisk, og at det selvfølgelig også gælder karrieredagene i Odense og Århus. 

 

5. DSKM´s videnskabelige møder. a) HKJ bad om, at HS fremover til hvert bestyrelsesmøde 

anfører en liste over igangværende planer om videnskabelige møder. b) Borreliamødet: HS 

sender reminder til alle medlemmer. c) Følgende møder er i planlægningsfasen: 
1.
 Et 

virusmøde i DSKM regi; der rettes henvendelse til Claus Bohn (HKJ), Kristian Schiønning (MDB) 

og Marianne Kragh Thomsen (NNL) om dette. 
2.
 Henrik Hassman fra fødevareinstituttet, DTU, 

deltager i en arbejdsgruppe om ESBL i fødevarer under den Europæiske Unions organ for 

fødevaresikkerhed (EFSA), og har foreslået et videnskabeligt møde om ESBL og evt. 

carbapenemaser. Dette er punkt på næste Danres møde. 
3.
 Årsmødet 2012 afholdes af Region 

Sjælland. Følgende plan for mødegangen vedtages: I forhold til tidl. årsmøder bliver alt 

fremrykket 1/2 time, så man får mulighed for at uddele DSKM´s forskningspris. Kl. 11.30 frokost; 

kl. 12.15 – ca. 17.10 det faglige indhold (JE oplyste, at dette punkt fint kunne udfyldes); kl. 17.15 

– 17.45 uddeling af forskningsprisen og et kort foredrag; kl. 18.45 – 19.15 drinks. HKJ lovede at 

sende "Legatfundatsen" til DSKM´s forskningspris rundt til bestyrelse. Man diskuterede kort 

emner til prisen, idet en kandidat skal vælges senest 2 mdr. før årsmødet. Programmet for 

lørdagen er indtil videre: 1. Præsentation af referenceprogram for tarmpatogener. 2. 

Dimensionering. 3. Nyt fra regionerne. 4. Årets pHD ´er. 5. Nyt fra KMO (JB vil forhøre sig hos 

KMO bestyrelse). 6. Nyt fra arbejdsgruppen Yngre mikrobiologer (MDB vil undersøge, hvilke 

emner der skal tages op). 

 

6. Uddannelse. Forslag til ændring af kurser, så kursus i antimikrobiel kemoterapi, kliniske aspekter 

forlænges med 1 dag til i alt 4 dages varighed; kursus i Kvalitetsudvikling, IT og lovgivning skal så 

tilsvarende forkortes med 1 dag til i alt 3 dages varighed. Ændringen foreslås på baggrund af 

evalueringer samt godkendelse fra kursusledernes side. Bestyrelsen godkendte dette forslag, og 

HKJ sender brev til Marianne Kragh-Thomsen, uddannelsesudvalget. 

 

7. Evt. ingen emner 

 

8. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Mandag den 7.11.2011 enten kl. 12-15 på RH eller, 

hvis der ikke er mange emner, igen et telefonmøde. 

 
 
Med venlig hilsen  
 
Helga Schumacher 
Sekretær for DSKM 


