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Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 10. marts 2017 

kl. 10:00 – 11:45 
 

Hotel Nyborg Strand 
 

Bestyrelse: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael 
Pedersen.  
 
Afbud fra Anne Kjerulf, KMO-repræsentant 
 
Dagsorden 
 
1. Årsmøde 2017 og GF 2017 

Planlægning og fordeling opgaver ifm. årsmødet og morgendagens GF blev diskuteret.  
Sanne fremlagde økonomien for årsmødet, og evt. nedsat gebyr for firmaer fra de nuværende 10.000 kr. til 
evt. 8.000 kr. i 2018 blev diskuteret. Dette kunne evt. ledsages at et højere medlemsgebyr fra de 
nuværende 900 kr. til 1.100-1.200 kr. Endelig beslutning blev ikke taget, men vil blive fulgt op inden 
årsmødet 2018. 
Selskabet har forholdsvis sund økonomi, og både Sanne og Svend vil på GF nævne, at medlemmerne 
opfordres til at taget initiativ til at arrangere møder, og alle medlemmer kan søge om økonomisk tilskud. 
 

2. Godkendelse af referat af 23. januar 2016 
Refereret fra bestyrelsesmødet den 23. januar blev godkendt. Jf. henvendelsen fra Thomas V Sydenham 
(Formand YM), er der udarbejdet en skrivelse til Danske Regioner vedr. vores bekymringer om 
udmeldingen fra Danske Regioner vedr. ansættelse af kommende speciallæger, som ikke giver mening for 
os som et paraklinisk speciale. Skrivelsen mangler dog at blive sendt afsted, og muligheden for at gå 
sammen de øvrige parakliniske specialer blev diskuteret. Til opfølgning. 
 

3. Nyt fra formanden 
Barbara Holzknecht har skrevet vedr. inspektorerne,at det ikke er helt nemt at få sammensat 
inspektorgruppe for 2017. I Øst har vi mistet Pia Littauer som inspektor, men som erstatning vil Ina 
Sleimann Petersen gerne overtage, men det kræver dog at hun deltager på det næste ledige 
inspektorkursus i oktober 2017. I syd er alle 3 inspektorer fra KMA Vejle, hvilket ikke er helt 
hensigtsmæssigt og Claus Østergaard vil derfor gerne pausere. Odense har i øjeblikket ikke nogen 
kandidat, men kan evt. stille op med en til kurset i efteråret, så Claus har sagt ja til at fortsætte indtil 
nærmere afklaring. Jurgita Samulioniené er på valg og genopstiller. 
 
Det næste årlige DSKM uddannelsesmøde afholdes den 27. april, og Henrik Calum (UAO Hvidovre) er 
vært. Hans har sendt en reminder ud til ledende overlæger, udd. ansvarlige overlæge, sekr. fra videreudd. 
regionerne. Svend og Inge deltager. 
 
Thomas V Sydenham (Formand YL) har fået en forespørgsel fra yngre hæmaloger, vedr afholdelse af et 
fælles mini-kursus/symposium, og dette skulle i så fald være støttet af firmaer (primært ’hæmatologiske’!), 
men han har spurgt om hvordan, man skal forholde sig. Bestyrelsen var enige om at man bør følge 
gældende regler, og gerne med spredning på firmaerne. Hans informerer Thomas. 
 
Svend informerede om at han og Mette Detlefsen, formand for Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker 
(FSFH) har skrevet indstilling af 7. februar 2017 til styregruppen for lærings- og kvalitetsteams. DSKM og 
FSFH har diskuteret muligheden for indstilling af hygiejneområder som emner. Der er aktuelt nedsat et 
team på området ”Rationel brug af antibiotika” med det formål at reducere resistensudviklingen ved 
reduktion og optimering af antibiotikaforbruget. Desuden har Rigsrevisionen iværksat en gennemgang af 
den infektionshygiejniske forvaltningsindsats. Hvis der er ressourcer til et fremadrettet arbejde, er der 
foreslået lærings og kvalitetsteam om infektionshygiejne, og DSKM og FSFH vil gerne bidrage med 
udarbejdelsen af et sådant projekt om infektionshygiejne. 
 

4. Nyt fra sekretæren 
Der er fortsat en del fejl og mangler på DSKMs hjemmeside. Ved næste best. møde, kan den evt. 
gennemgåes i fællesskab.  
 

5. Nyt fra Kasseren 
Gældende regler for kørselsrefundering blev diskuteret. Prisen for en 1. klasses billet, er den 
referenceramme man kan få udbetalt, se også Best. ref. fra 23. jan. Sanne vil nævne det på GF. 
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6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. 

Inge Panum har udarbejdet en skrivelse for arbejdsgruppe for klinisk virologi. Hans vil rundsende til 
medlemmerne. 
 

7. DSKM videnskabelige møder 
Intet nyt, se Best ref. fra 23. januar 2017. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde: 
Hans laver en doodle. 

 
Med venlig hilsen 
 
Hans Linde Nielsen 


