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Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. oktober 2017
kl. 11:00 – 15:00
KMA, Aarhus Universitetshospital
Bestyrelse: Svend Ellermann-Eriksen, Inge Panum, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Hans Linde Nielsen, Michael
Pedersen
Afbud: Anne Kjerulf, KMO-repræsentant
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat af 22. maj 2017
Refereret fra bestyrelsesmødet den 22. maj blev godkendt. Hans lægger det på hjemmesiden.

2.

Nyt fra formanden
Svend informerede om økonomiaftalen og den opfølgning iht. Danske Regioners udspil om arbejdsdeling for
de diagnostiske analyser. Ministeriet og Danske Regioner er enige om, at der skal opretholdes et nationalt
infektionsberedskab på Statens Serum Institut. Det er således besluttet at analyser, der er kritiske for
infektionsberedskabet, fortsat skal varetages af SSI, mens øvrige analyser kan udføres af regionerne. Som
betaling for analyserne på SSI har regionerne hidtil dækket en del af finansieringen af infektionsberedskabet
med tilhørende forskning, og på den baggrund har regeringen og Danske Regioner besluttet, at der
permanent overføres 151,1 mio. kr. årligt fra 2018 af den hidtidige regionale finansiering af opgaverne på
SSI (kilde: regeringen.dk).
Såfremt der er regioner, der har behov for udførelse af yderligere analyser ift. den aftalte arbejdsdeling og
analysemængde, vil SSI takstafregne herfor. Svend informerede om, at der har været møder imellem SSI
og Danske Regioner men at forhandlingerne har været svære da der har været uoverensstemmelse imellem
egentlige analyser ift. infektionsberedskabet og så de analyser som SSI har reelt har budt ind på. Sagen
afventer dog en endelig afklaring forventes at følge til - primo november.
Svend informerede også om vigtigheden af, at DSKMs kommende bestyrelse (anno marts 2018) skal arbejde
på at finde en bedre og hurtigere vej indtil beslutningstagere.
Svend informerede om at Rigsrevisionen udkommer med en Rapport omkring den 15. november. Svend
mener at den simpelthen mangler faglighed og indeholder forkerte konklusioner. Selskabets bør derfor give
et fagligt input til rapporten, hvorfor DSKM + hygiejnesygeplejerskerne (FSFH) vil gå sammen inkl.
relevante partere evt. Danske Regioner og Kommuner, til et møde den 30. november, så der kan blive
faglige konklusioner og hvad man skal gøre fremadrettet. Svend og Sanne følger evt. op.
Til den kommende GF den 10. marts 2018 skal der vælges ny Formand og nye bestyrelsesmedlemmer.
Mulige kandidater blev diskuteret.
Årsmøde 2018
a) Svend fremlagde udkast for det videnskabelige program med KMA Aarhus som arrangør. Det foreløbige
program blev godkendt, og Sanne snakker med Mark (webmaster) mht. elektronisk tilmelding på
hjemmesiden.
b) Priser for deltagelse blev diskuteret. Det blev besluttet at firma-prisen blev sat ned til 8.500 kr., mod
tidligere 10.000 kr., og der vil blive differentieret imellem overnattende og ikke-overnattende, så prisen er
2.500 kr. per person inkl. overnatning, 1.500 kr. uden overnatning. Pga. de reducerede firmaindtægter blev
det besluttet at hæve prisen for DSKM-medlemmer til 1.300 kr., og ikke-medlemmer til 2.500 kr.
c) Underholdning efter spisning blev diskuteret og Sanne og Hans vil forsøge at gentage Firma quizzen.
d) En kandidat til DSKMs forskningpris blev valgt, og Svend skriver til vedkommende.
e) Lørdagsprogrammet, udover GF, blev diskuteret. Dette afhænger af hvor mange af året phd’er der vil
give en præsentation, men den kommende CPO-vejledning v. Overlæge Mikala Vang kunne være relevant,
ligesom information om LKT-antibiotika-grp. kunne være relevant.
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Bestyrelsen har fået henvendelse fra Professorerne Frank M Aarestrup, Henrik Westh og Michael Kemp
omkring projektet ’One Day in Denmark’, der har til formål at beskrive forekomsten af patogene bakterier
og deres antibiogram, på en i forvejen udvalgt dag i hele Danmark. DSKM bestyrelse støtter projektet, og
Svend har allerede skrevet til de 3.
Angående Medicintilskudsnævnet og ansøgning om generelt tilskud til et lægemidlet – Monurol®
(fosfomycin trometamol) – bad lægemiddelstyrelsen os den 16/6-2017 (Dansk Selskab for
Infektionsmedicin blev også spurgt) tage stilling til 2 spørgsmål:
Vurderer I, at der er risiko for udvikling af resistens ved behandling af urinvejsinfektion med
fosfomycin?
Hvor i behandlingsalgoritmen for ukomplicerede urinvejsinfektioner bør fosfomycin indplaceres, når
evidens og resistens tages i betragtning?
Overlæge Mikala Wang havde på bestyrelsen vegne formuleret et svar, og en samlet bestyrelse er enig i
det svar det blev givet, og høringssvaret lægges på hjemmesiden. Til opfølgning.
3.

Nyt fra sekretæren
Evt. medlemstatus. Intet nyt.

4.

Nyt fra Kasseren
Sanne informerede om at der ligger et referat fra hygiejnekomitemøde.
Sanne fremlagde forslag til DSKM-Logo’er og der vil blive arbejdet videre på udkastet.
Ift. logokonkurrencen (uden vinder) køber Hans gave til forslagsstillerne.

5.

Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Inge informerede om arbejdet fra HPV-arbejdsgruppen under SST, og hun pointerede vigtigheden af
DSKMs (ved Inge) repræsentantskab jf. korrekt diagnostik og placering af denne.
Inge informerede om at POC-udvalgets rapport er færdiggjort, og det blev besluttet at den skal i høring
blandt medlemmerne da den kan have betydning for laboratoriedriften. Hans rundsender, og afklarer med
Gorm ift. indkomne ændringsforslag.

6.

DSKM videnskabelige møder
Den 27. oktober har YKL arrangeret et forskningsmøde, som afholdes på KMA, OUH.

7.

Næste bestyrelsesmøde:
4. januar 2017, KMA, Aarhus Universitetshospital

Med venlig hilsen
Hans Linde Nielsen

