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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. november 2018 
kl. 10:00 – 15:00, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Kettegård allé 30, 2650 Hvidovre 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af 12. september 2018 
Referatet blev godkendt.  Det aftales at journalisere beslutninger taget af DSKMs bestyrelse 
mellem møderne ved oprettelse af et fast punkt på dagsorden ”Beslutninger siden sidst”. 
Fremadrettet aftales det at referatet lægges på hjemmesiden efter den er godkendt på 
bestyrelsesmødet. 
 

3. Nyt fra formanden 
Informeres om infektionshygiejnisk strategimøde om VRE for at skabe konsensus på tværs af 
regionerne omkring diagnostik, behandling og hygiejne. Fremadrettet afholdes strategimødet 2 
gange/år.  
Information om en ny nordisk etårig masteruddannelse i infektionshygiejne og folkesundhed 
oprettes med start per 1. september 2019 rundsendes til medlemmerne. Det besluttes at 
oprette et nyt faneblad på hjemmesiden ”infektionshygiejne”. 
Orientering om SST arbejdsgruppemøde omkring specialeplanlægning og uddannelse. Der er 
planlagt mødeaktivitet fremadrettet med deltagelse af formanden. Ledende overlæger 
orienteres af formanden og oplysning om specialet ved invitation af sundhedsstyrelsen er 
ønskværdigt. Udviklingen følges af DSKMs bestyrelse. 

 
4. Nyt fra sekretæren 

Hjemmeside bliver løbende opdateret. Et faneblad med mikrobiologisk historie er oprettet. 
DSKMs fælles høringssvar for oplæg til Regionale Datastøttecentre er indsendt til LVS og lagt på 
hjemmesiden. DSKMs medlems status gennemgås. Medlemsdiskrepanser i mail lister i forhold til 
medlemmer registreret i Lægeforeningen (både læger og andre akademikere), søges rettet. Det 
aftales at vi åbner op for at personer som opfylder krav om medlemsoptagelse, men om har 
bopæl i udlandet kan være betalende medlemmer på lige fod med andre medlemmer. 
Ændringen kan tidligst træde i kræft i foråret 2019. 

 
5. Nyt fra Kasseren 

Ingen nye ansøgninger om midler. Et enkelt forsøg på e-mail phishing er anmeldt til politiet. VRE 
mødeaktivitet afventer indsendelse af forslag til budget inden stillingtagen til det endelige bidrag 
fra DSKM. 

 
6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

Sanne orienterer om et nyt infektionshygiejnisk tiltag på OUH, hvor afdelings/regionens 
antibiotikaforbrug kobles i grafer og gives til de såkaldt Antibiotika- og infektionskontrol 
ansvarlige læger på OUH (AIK-læger) – det er et tiltag med det formål at lægerne bliver i stand til 
at vurdere rutiner/arbejdstilrettelæggelser og igangsætte forbedringstiltag i egen afdeling i 
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henhold til OUH´s målsætninger og politik for antibiotikabrug. Hver AIK læge tilkobles en 
kontaktlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Ligeledes 
informerer Thomas G om standard antibiotika ordinationspakker i regionM. DSKM følger 
udviklingen. 
Tværgående VRE-møde med repræsentation fra alle regioner af hygiejne sygeplejersker og læger 
afholdt den 1. november v Sanne. Der er planlagt et nyt møde i arbejdsgruppen den 22. januar 
2019. Mødet vil være åbent overfor alle DSKM-medlemmer og dagsorden rundsendes til alle når 
den foreligger. Bestyrelsens procedure for udvælgelse af DSKM-repræsentanter mhp. deltage i 
nationale guidelines gennemgås. Det er vigtigt at guidelines kommer i høring i DSKM inden de 
publiceres. 

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

a. Der er afholdt første møde i DSKM Bakteriæmi BAKT - arbejdsgruppen den 31. oktober. 
b. BIOFILM minisymposium blev afhold 12. og 13. september. 

 
8. Beslutninger siden sidst 

a. Umiddelbart rundsendes firma-sponsoreret arrangementer ikke til DSKM-medlemmer 
b. Jenny Dahl Knudsen er udvalgt som DSKM-repræsentant til arbejdet omkring en 

vejledning om septisk artritis, på initiativ af ortopædkirurgisk selskab. 
 

9. Diverse punkter 
a. Jubilæumsåret 2019 

50 års jubilæumsskrift er godt i gang, der er deadline den 21. december v Thomas G. Bestyrelsen 
skal skrive et afsnit i Jubilæumsskriftet 2019 som fordeles. Sponsorer søges. I anledning af 
jubilæumsåret har bestyrelsen udarbejdet et idekatalog med forslag til aktiviteter som udbredes 
til medlemmerne. 

b. DSKMs årsmøde 2019. Program koordineres med Jens Møller. Der søges en key note 
foredragsholder i anledning af jubilæumsåret. Foreløbige program rundsendes til alle 
medlemmer, så snart den er klar. 

c. DSKM tillidsposter (ministerier, styrelser, råd og lignende). Overblik søges.   
d. Ansøgninger om midler godkendt /afvist siden sidste bestyrelsesmøde. Ingen siden sidst. 
e. EU persondataforordning. LVS har ikke har fast procedure omkring selskabers håndtering af EU-

persondataforordningen. Aftales at DSKM følger den nye EU persondatafordning som vil blive 
tilgængelig på hjemmesiden samt rundsendes til at alle medlemmer når den er klar v Didi 

f. Parasitologisk arbejdsgruppe. Ny parasitologisk arbejdsgruppe kommisorium godkendes 
rundsendes og lægges på hjemmesiden. 

g. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Det drøftes, at bestyrelsen ideelt set bør spænde 
bredt inkluderende en kursuslæge og mindst en overlæge. Det er planlagt at Sanne Grønvall Kjær 
Hansen går ud af bestyrelsen ved næst generalforsamling. Ny(e) kandidat(er) søges til at overtage 
posten/posterne. 

h. Bestyrelsen indstiller en kandidat til DSKM forskningspris 2019. Bestyrelses betænker om en 
kandidat kan indstilles til ”Frimærke prisen”.  

 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Bliver den 22. januar 2019 kl: 10-15, KMA, Odense Universitetshospital. 
 

11. Evt. 
Endocardit national guideline v Thomas G. Arbejdsgruppens arbejdsgang drøftes og om der kan 
skabes konsensus om antibiotikabehandling i DSKM-regi. Formanden tager kontakt til 
medlemmer i endocarditis arbejdsgruppen. 

Didi Bang 


