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Referat for bestyrelsesmøde nr. 288. mandag, den 7.11.2011, kl. 12-15,
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)
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 287.
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
2. Nyt fra formanden.
a) Henrik Schønheyder er blevet udpeget til overvågningsgruppen under det nationale antibiotikaråd. b)
HKJ kontaktede projektlederen for Sundhedsstyrelsens projektgruppe til Medicinsk Teknologivurdering
(MTV) om vaccination mod rotavirus vedr. forløbet for udpegning af Blenda Bøttinger til gruppen. MTVrapporten skal bidrage med et beslutningsgrundlag, der belyser fordele og ulemper ved at indføre
vaccination mod rotavirus i det danske børnevaccinationsprogram. Man beklagede forløbet og inviterede
DSKM til at udpege en deltager til referencegruppen, som vil modtage rapportudkast i starten af det nye år.
Bestyrelsen enedes om at udpege molekylærbiolog og laboratorieleder på KMA på Rigshospitalet ph.d.
Nikolai Kirkby. c) HKJ har orienteret hovedkursusleder om bestyrelsens godkendelse af ændringer i de
specialespecifikke kurser. d) HKJ orienterede om at ”The second congress on microbial biofilms
Eurobiofilm” var en stor succes og resulterede i et pænt overskud. DSKM havde doneret 10.000.
Overskuddet deles mellem ESCMID Study Group of Bioiflms og DSKM's Study Group of Biofilms, som
hver får godt 176.000 Dkr. Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt DSKM´s kasserer skal stå for konto og
regnskab, eller om biofilmgruppen skal udpege en bestyrelse (inkl. kasserer). Man enes om at HKJ
kontakter biofilmgruppen vedr. dette. e) Professor Dr. med. Knud Siboni kontaktede bestyrelsen mhp. at
godkende Sylvian Brisse (SB) til korresponderende medlem. SB blev tilføjet til listen. f) Bestyrelsen har
udpeget Mette Damkjær Bartels til en arbejdsgruppe under IHE og CEI, som skal formulere en desinfektionsmiddelpolitik til det Danske Sundhedsvæsen. g) HKJ orienterede om, at der havde været møde i SST
vedr. udarbejdelse af nationale kortnavne (NKN) til analysekodning. Man ønsker at der skal udarbejdes
kortnavne til brug for klinisk mikrobiologiske analyser. Svend Ellerman-Eriksen har hidtil deltaget i dette
arbejde og er også inviteret til at deltage i et kommende møde.
3. Nyt fra sekretæren.
1)

a) Der er sendt svarbrev til LVS vedr. to nordiske samarbejdsrelationer i klinisk mikrobiologi: samarbejde
2)
vedr. cystisk fibrose samarbejde i NordiCast vedr. antibiotikaresistensbestemmelse. b) Ved sidste
Danres møde blev der nedsat følgende koordinationsgruppe med repræsentanter fra hver region samt fra
DSKM: Region Nord Henrik Schønheyder; Region Midt Kurt Fuursted; Region Syd Ulrik Stenz Justesen;
Region Sjælland Ole Heltberg; Region Hovedstaden Niels Frimodt-Møller; DSKM Helga Schumacher c)
Der er kommet rykker fra DLI vedr. en referent på vacciner (se næste punkt).
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
NNL: gav referat fra møde vedr. kombineret ph.d/hoveduddannelsesforløb i de diagnostiske specialer.
Konklusionen på mødet blev, at alle diagnostiske selskaber synes interesserede i at arbejde videre med
muligheder for kombinerede ph.d.-/speciallægestillinger samt evt. samkøring af A-kurser og ph.d.-kurser.
1)
Man opfordrer til fortsat arbejde med henblik på at Alle region og selskabsregi arbejder videre med
tanken. En vision kunne være, at man fra regionernes side etablerede samlede og fuldt finansierede forløb
2)
Alle opfordres til at få relevante A-kurser godkendt som ph.d.-kurser. LabMed, FP7, AU kan være
3)

behjælpelig med dette (Ebba Nexø/Anne-Mette Hvas) Ebba Nexø/Anne-Mette Hvas eksplorerer i
4)
muligheden for optagelse af ph.d.-studerende på A-kurser Alle opfordres til at videreformidle muligheden
og hensigtsmæssigheden i at indmelde ph.d.-studerende inden for de diagnostiske specialer i FP7. Det
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kan gøres fra alle tre forskerskoler (Syddansk, KU og AU). Ved problemer kan Ebba Nexø/Anne-Mette
5)
Hvas kontaktes LabMed's nyhedsbrev vil fremover blive udsendt til alle deltagende selskaber til
6)
orientering Ebba Nexø/Anne-Mette Hvas vil arbejde for etablering af oplysning vedr. kombinerede
uddannelsesforløb, når indgangen er universitetet. NNL kommenterede, at man i klinisk mikrobiologi ikke
pt. har specialespecifikke kurser, som direkte kan samkøres med ph.d. forløb. Emnet tages op til det næste
landsdækkende møde for uddannelsesansvarlige overlæger i DSKM´s regi den 5. marts.
JE: har kontaktet Epidemiologisk afdeling og Palle Valentiner-Branth, Afsnitsleder, Afdelingslæge ph.d,
Epidemiologisk Afdeling, SSI) har indvilliget i at være referent på vacciner. JE vil skrive indstilling som HS
sender til DLI.
JB: orienterede at man under MIBA har oprettet en arbejdsgruppe, som skal udforme en fælles terminologi
for klinisk relevante mikroorganismer. Denne skal følge SNOMED (Systematized Nomenclature of
Medicine) kodning. Medlemmer i arbejdsgruppen er Brita Bruun, NNL, Dennis S. Hansen og Jørgen Prag.
Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen.
5. DSKM videnskabelige møder.
a) Borreliamøde: Selve det videnskabelige møde forløb fint. Der var desværre uoverensstemmelse
mellem de arrangerende selskaber vedr. betaling af udgifterne, idet Dansk Neurologisk Selskab pludselig
ikke ville bidrage. Bestyrelsen finder forløbet uheldigt. Man var nødsaget til at udsende brev om at
deltagere skulle betale et beløb for forplejning. Bestyrelsen valgte at DSKM´s medlemmerne ikke skulle
betale. Medlemmer, som har betalt, skal kunne få beløbet refunderet af DSKM´s kasserer.
Man diskuterede i denne forbindelse, at retningslinjer for behandling af Borrelia bør revideres.
b) Årsmøde: HKJ vil sørge for at tilmeldingsblanket kommer på hjemmesiden og MDB vil sende
invitationer til firmaerne straks herefter. Emner til DSKM´s forskningspris blev diskuteret. Desuden
efterlystes emner til 2. dagen.
c) Videnskabeligt møde i forbindelse med EU møde samt ESBL-møde: Man enes om, at det ville være
rationelt at holde ét møde om antibiotikaresistens. Dansk selskab for hygiejnesygeplejersker har udtrykt
ønske om at deltage i mødet. HS og MDB vil kontakte de relevante personer.
d) Virusmøde til efteråret MDB vil undersøge mulighederne.
6. Uddannelse.
MDB vil kontakte kursister om nogen er interesseret i at blive juniorinspektor.
7. Antibiotic Action.
Man beslutter, at DSKM som selskab vil støtte op om dette via hjemmesiden http://antibiotic-action.com
HKJ har gjort dette på DSKMs vegne.
8. LVS repræsentantskabsmøde
JE vil deltage i repræsentantskabsmødet. Leif P. Andersen har deltaget i det Europæiske hygiejne møde
(EUNETIP) log underskrevet et kommissorium.
9. Evt.
Bestyrelsen drøftede kort valg af bestyrelse til næste generalforsamling, bl. a. emner til formandsposten.
10. Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 9. januar 2012, kl. 12-15 på RH
Med venlig hilsen
Helga Schumacher, Sekretær for DSKM

