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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 12. september 2018 
kl. 11:00 – 15:00, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre 

  
Bestyrelse: Michael Pedersen, Didi Bang, Sanne Grønvall Kjær Hansen, Thomas Vognbjerg Sydenham & 
Thomas Greve  
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af 11. juni 2018 
Referatet blev godkendt. Ad tema om mikrobiologi udgivet af bibliotek for læger - der oprettes 
et link fra DSKMs hjemmeside, som kræver at man selv har abonnement. 

 
3. Nyt fra formanden 

Som respons over for den stigende VRE byrde i Danmark har der været afholdt et 
planlægningsmøde den 27. august med repræsentanter for DANRES DSKM, CEI SSI og Sanne fra 
bestyrelsen. Formålet er at udveksle erfaringer om VRE diagnostik, behandling og hygiejne på 
tværs af regionerne. I den anledning planlægges der DSKM VRE mødeaktivitet. DSKM har valgt at 
støtte arrangementet med et mindre beløb. 
NPU kode terminologi. Fremadrettet vil Michael gå ind i problematikken. 
SST har nedsat en arbejdsgruppe omkring specialeplanlægning og uddannelse, hvor Michael skal 
repræsentere DSKM. 

 
4. Nyt fra sekretæren 

Hjemmeside er blevet opdateret inklusiv en engelsk side i samarbejde med Marc. Opdateret 
DSKM CPE behandlingsguideline rundsendes og lægges på hjemmesiden. LVS holder 
repræsentantskabsmøde den 8. november, hvor DSKMs bestyrelse repræsenteres. 

 
5. Nyt fra Kasseren 

Kassen er overtaget v Thomas Sydenham 
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
Tema om mikrobiologi udgivet af bibliotek for læger, 50 eksemplarer er klar til indkøb v Thomas 
Greve 

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

Kommende møder: Biofilm-minisymposium den 13.-14. september, det nationale møde om 
infektiøs endokarditis den 24. oktober og det første bakteriæmi – BAKT- arbejdsgruppemøde i 
DSKM-regi afholdes den 31. oktober kl. 10-15. Der planlægges et VRE formøde den 1. november 
med deltagelse af læger og hygiejnesygeplejersker fra alle KMAér og et større møde den 19. 
januar, hvor ledelsen fra KMA fra alle regioner også deltager. 

 
8. Diverse punkter 

a. Jubilæumsåret 2019 arrangementer drøftes. 50 års jubilæumsskrift - en gruppe tovholdere er 
fundet og der er deadline for indsendelse af jubilæumsbidrag den 21. december v Thomas Greve. 
Bestyrelsen kommer med indbyrdes ideer til skriftet og jubilæumsaktiviteter i de næste 14 dage. 
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b. DSKMs årsmøde aktiviteter diskuteres. Dato er fastlagt til den 15.-16. marts 2019. Program og 
festivitas koordineres med Jens Møller, region M og bestyrelsen kommer med ideer til program 
og galla de næste 14 dage. 

c. DSKM tillidsposter (ministerier, styrelser, råd og lignende) fremlægges v Michael på næste møde. 
d. Vedtægter i forhold til overdragelse af DSKM bankforhold v Thomas Sydenham og Sanne vil blive 

inkluderet i et udkast til forslag om vedtægtsændringer til GF 2019 godkendelse. 
e. Opdatering af vores love/vedtægter omkring medlemskab og rettigheder v Thomas Sydenham. 

Afventer gennemgang af andre selskabers forhold.  
f. Momsregistrering mv. i forbindelse med årsmøder, konferencer v Thomas Sydenham. 

Stillingtagen til vedtægtsændringer, afventer skats afgørelse i et andet selskab. 
g. Punktet ”Ansøgninger om midler godkendt /afvist siden sidste bestyrelsesmøde” v Thomas 

Sydenham udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
h. EU persondataforordning v Didi. Afventer tilbagemelding fra LVS/LF.  
i. Kommissorium for det årlige uddannelsesmøde under DSKM v Thomas Greve og Michael. 

Uddannelsesudvalgs formand Barbara Holzknecht er udpeget til udarbejdelse af et udkast til et 
kommissorium for uddannelsesmøde til senere godkendelse i bestyrelsen. 

j. Regler for udpegelse/udnævnelse af diverse DSKM poster v Thomas Greve. Der 

udarbejdes et forslag til lov/vedtægtsændringer samt en forretningsorden for DSKM. 
k. DSKM forskningspris 2019 drøftes. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde  
Sekretæren indkalder til næste bestyrelsesmøde. 
 

10. Evt. 
Andre poster og forskerpriser diskuteres 

 
Med venlig hilsen 
 
Didi Bang 


