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Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, 
Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 10.30 

På Hotel Nyborg Strand 
 

 
1. Valg af dirigent. 
Anette Holm blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
2. Beretning fra formanden, herunder optagelse af nye medlemmer. 
Michael Pedersen aflagde beretning, og der henvises til den udsendte skriftlige formandsberetning.  
 
Der er 20 nye ordinære medlemmer, som blev godkendt af generalforsamlingen: 
Anne Karmisholt Grosen, læge  
Camilla Wiuff, cand.scient  
Huma Aftab, læge  
Ida Marie Bruun Grønbæk, læge  
Jasna Tolusic, læge 
Joanna Lis-Tønder, læge  
John Eugenio Coia, læge  
Karin Thøgersen, læge  
Lise Skovgaard Svingel, læge  
Mona Katrine Alberthe Holm, læge  
Nana Davids, cand.scient  
Sara-Irini Schmidt, læge  
Sarah Mollerup, cand.scient  
Stine Primdahl, læge  
Trine Andreasen, molekylærbiolog  
Hanne Rheder Ellegaard, læge  
Rasmus Nymann, læge  
Camilla de Gier, molekylærbiolog    
Maria Rubin, læge  
Sophie Gubbels læge  
 
Bestyrelsen opfordrede alle medlemmer til at sikre at egen medlemsstatus er opdateret. For læger på 
https://minside.laeger.dk og andre at kontakte sekretæren på dskm@dskm.dk og få vejledning om medlemsstatus. 
 
Michael informerede om at de videnskabelige møder i DSKMs-regi primært planlægges og afholdes af DSKMs 
arbejdsgrupper. Der er oprettet to nye arbejdsgrupper bakteriæmiarbejdsgruppen og parasitarbejdsgruppen, som 
begge har afholdt første møde. Formålet med arbejdsgrupperne er faglig udvikling og forankring i specialet klinisk 
mikrobiologi. Infektionshygiejne har ligeledes fået sit eget faneblad under arbejdsgrupper på hjemmesiden for at 
samle aktiviteter og forankre infektionshygiejnen i specialet klinisk mikrobiologi. 
 
DSKMs forskningspris gik til Ulrik Stenz Justesen for sin omfattende forskningsarbejde indenfor de anaerobe 
bakteriers fagområder. Ulrik afholdte fredag den 15. marts holdt et spændende oplæg om sin forskningsaktivitet i 
den anaerobe verden. 
 
Michael Pedersen takkede Marc Trunjer Kusk Nielsen for hans store arbejdsindsats med opdatering af 
hjemmesiden, ikke mindst for samling af nyttige e-lærings-ressourcer som favner faget klinisk mikrobiologi. I april 
2018 blev der afholdt det nationale uddannelsesmøde, hvor bl.a. DSKMs bestyrelse og uddannelsesudvalget 
deltog, hvor idéer til fremtidig uddannelse blev diskuteret herunder behovet for uddannelsesstillinger. Næste 
nationale uddannelsesmøde bliver afholdt den 9. april 2019. 
 
Arbejdsgrupperne under DSKMs aktivitet blev nævnt, og der blev henvist til, at der kan læses om aktiviteter i 
formandsberetningen. DSKMs bestyrelse har besvaret to høringer; en vedrørende Regionale Datastøttecentre, 
som omhandler forbrug til at understøtte mere brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet og en om forslag til 
videnskabelig behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og Sundhedsloven. Begge høringssvar 
findes på hjemmesiden.  
 

https://minside.laeger.dk/
mailto:dskm@dskm.dk
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Bestyrelsen har udpeget Hans Linde Nielsen som DSKMs repræsentant i Nordic Society of Clinical Microbiology 
som afløser for Ulrik Stenz Justesen. Ulrik Stenz Justesen blev takket for sin indsats. Til sundhedsstyrelsens 
samarbejdsforum vedrørende mikrobiologiske NPU-koder har bestyrelsen udpeget Marianne Kragh Thomsen og 
Thøger Gorm Jensen. Bestyrelsen har udpeget Helle Krogh Johansen som DSKM-repræsentant til arbejdsgruppen 
til eftersyn af området vedrørende cystisk fibrose og Jenny Dahl Knudsen som DSKM-repræsentant til 
udarbejdelse af guideline og ”kort klinisk retningslinje til behandling og diagnostik af septisk artritis” med Dansk 
Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi. 
 
Formanden redegjorde for det ”faglige råd vedrørende organisering af mikrobiologisk diagnostik”, hvor DSKM ikke 
er tænkt ind, hvilket DSKM finder uacceptabelt. Bestyrelsen vil arbejde videre på at Klinisk Mikrobiologi vil kunne 
styres, som andre lægefaglige specialer. Formanden opfordrede medlemmerne til at skrive klinisk mikrobiologi 
guidelines gerne i samarbejde med andre specialer og at involvere bestyrelsen i aktiviteter omkring faget. 
Bestyrelsen vil arbejde hen imod en fremtidig strategi for at sikre specialets kompetence-områder. Hans Jørn 
Kolmos foreslog, at det var vigtigt i strategien at specificere vores kompetencer i specialeplanen. Formanden 
gjorde forsamlingen opmærksom på, at DSKM har 50-års jubilæum i 2019 (den 3. juni 2019) og at det er fejret med 
det inspirerende foredrag ”The new world of Microbes” af Didier Raoult i Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul 
Horstmann samarbejdet, gallafesten til årsmødet, og at der udkommer et 50-års jubilæumsskrift, som lanceres ved 
en begivenhed, men også med jubilæumsaktiviteter i løbet af året. Formanden opfordrede til at DSKMs 
medlemmer til at være med og skabe aktiviteter omkring jubilæumsåret med fokus i klinisk mikrobiologi. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Beretning fra udvalgene. 
Der henvises til de allerede rundsende beretninger fra: 
a) Uddannelsesudvalget. 
b) Sundhedsstyrelsens inspektorordning. 
c) Arbejdsgrupper og udvalg med DSKM repræsentation. 
Alle beretninger blev godkendt. 
 
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
a) DSKM. Thomas Vognbjerg Sydenham fremlagde årsregnskabet for drifts-kontoen, Årsmøde-kontoen, Yngre 
Kliniske Mikrobiologers konto samt Biofilm kontoen. Alt blev godkendt.  
De senere år har der været negativt resultat på alle konti. Thomas redegjorde for behovet for en langsigtet strategi 
for at sikre selskabets økonomi på sigt, og opfordrede medlemmer til at dele idéer til hvordan selskabet 
fremadrettet kan øge indtægten. Årsmødets økonomi er afhænger af antal deltagende firmaer det enkelte år. Der 
var flere firmaer, som ønskede at tilmelde sig end der var plads til i udstillingslokalet. Thomas opfordrede til at 
Biofilm gruppen anvender midlerne på Biofilmkontoen til afholdelse af videnskabelige møder for alle DSKM-
medlemmer. 
 
b) Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann. Michael Kemp var fraværende. Regnskabet herfra blev 
ikke fremlagt, men kan fremsendes ved behov ved henvendelse til bestyrelsen.  
 
5. Fastsættelse af kontingent. 
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 300 per år, dette blev godkendt. 
 
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 
7. Valg af Formand.  
Formanden, Michael Pedersen var ikke på valg og fortsætter som formand.  
 
8. Valg til bestyrelsen.  
Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Greve, Didi Bang og Thomas Vognbjerg Sydenham var ikke på valg og 
fortsætter.  
Bestyrelsesmedlem Sanne Grønvall Kjær Hansen udtræder af bestyrelsen. 
Sanne Grønvall Kjær Hansen takkes for sin store og dedikerede arbejde for selskabet. 
Mette Winther (HU-læge nord) som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt ved akklamation som nyt 
bestyrelsesmedlem. 
 
9. Valg til udvalg og andre tillidsposter.  
a) Uddannelsesudvalget:  
Valgte medlemmer:  
Formand for uddannelsesudvalget Barbara Holzknecht udtræder af UUV.  
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Barbara Holzknecht takkes for sin store arbejde for UUV. 
Lise Tornvig Erikstrup blev valgt som ny formand. 
Helle Brander Eriksen (HU-læge Øst) Blev genudpeget. Kirstine Kobberøe Søgaard (HU-læge Nord) udtræder og 
takkes for sin indsats. Marc Trunjer Kusk Nielsen (HU-læge Nord) blev valgt som nyt medlem af UUV.  
Charlotte Nielsen Agergaard (HU-læge Syd) var ikke på valg og fortsætter.  
 
Ift. de af bestyrelsen udpegede repræsentanter for videreuddannelsesregionerne indstillede UUV at de 
postgraduate kliniske lektorer (PKLer) blev udpeget som repræsentanter for videreuddannelses region Nord, Øst 
og Syd hhv.:  
Region Nord: Marianne Kragh Thomsen (PKL Nord) fortsætter. 
Region Øst: Barbara Holzknecht (PKL Øst) blev udpeget. 
Region Syd: Hanne Holt blev genudpeget.  
 
b) Inspektorer:  
Barbara Holzknecht, Ea Marmolin, Kasper Klein, Thomas Vognbjerg Sydenham, Ina Sleimann Petersen, Marianne 
Kragh Thomsen og Jurgita Samulioniené var ikke på valg og fortsætter.  
 
Juniorinspektorerne:  
Sara Thønnings, Lisbeth Lützen og Nanna Skaarup Andersen var ikke på valg og fortsætter som juniorinspektor.  
 
c) Ansættelsesudvalg til undervisningsstillinger:  
Region Nord: Inge Panum blev genudpeget og YL repræsentant Jeanette Drost Thomsen blev udpeget.  
Region Syd: Hans Linde Nielsen blev genudpeget og YL-repræsentant Anne Marie Rosendahl Madsen blev 
udpeget.  
Region Øst: Marianne Kragh Thomsen og YL repræsentant Katrine Hartung Hansen blev begge genudpeget. 
 
10. Valg af revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
Revisorerne Brian Kristensen og Anne Kjerulf var ikke på valg og fortsætter.  
Revisorsuppleanterne Ram Dessau og Dennis Schrøder Hansen var ikke på valg og fortsætter.  
 
11. Eventuelt. 
Ute Wolff Soenksen efterspurgte om bestyrelsen beskæftiger sig med de nye EU persondataforordning omkring 
deling af data på tværs af regioner i forbindelse med udbrudshåndtering. Henrik Westh orienterede om, at der er 
hjemmel i loven til at de klinisk mikrobiologiske afdelinger i Regionerne kan dele data på tværs. Michael Pedersen 
udtalte at DSKMs bestyrelse følger området med opmærksomhed og vil støtte, at, der for patienterne og 
enhedernes skyld, kommer afklaring på, hvordan samarbejdet og deling af relevant data de kliniske 
mikrobiologiske afdelinger imellem, sikres. Endvidere efterlyste formanden en fælles holdning til visionerne for 
fremtidens kliniske mikrobiologi. Bestyrelsen vil arbejde med et oplæg og der blev opfordret til at medlemmerne 
også kom med forslag.  
Formanden afsluttede GF med at meddele, at KMA Hvidovre har tilbudt at arrangere det videnskabelige program i 
forbindelse med næste årsmøde i 2020.   
 
 


