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Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 3. juni 2019 kl. 10:00 – 12:30  
Odense Universitetshospital - Patienthotellet: mødelokale 2. sal, Nord  

J.B. Winsløws vej 4, Indgang 1, 5000 Odense C 
 
 
Bestyrelse: Michael Pedersen, Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, 
Didi Bang  
 
Dagsorden 
 

1. Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Referat af 29. april 2019 blev godkendt.  
 

 
3. Nyt fra formanden 

a. DSKM har modtaget officiel henvendelse fra Kåre Mølbak vedr. repræsentantskab 
fra DSKM i Det faglige råd for klinisk mikrobiologi. Michael Pedersen er udpeget 
som repræsentant for DSKM og vil fremtidig deltage i disse møder som 
observatør. Det faglige råd for klinisk mikrobiologi påsættes som fast punkt på 
dagsordenen for fremtidige bestyrelsesmøder.    

b. Michael Pedersen udarbejder aktuelt et udkast til SST i forbindelse med sagen om 
kvantitative virus undersøgelser vedr. vigtigheden af at såvel diagnostik som 
tolkning og rådgivning af analyser udføres i KMA-regi. I udkastet lægges vægt på 
at diagnostik er en kerneopgave, som ligeledes er fagspecifik og således kræver 
personale, som både har laboratoriemæssig og faglig indsigt. Desuden at lade 
SST forstå at det er i patientens interesse at sådanne analyser udføres i KMA-regi 
med høje standarder på tværs af landet.      

 
4. Nyt fra sekretæren 

a. DSKMs Personaledatapolitik godkendes og vil blive tilgængelig via DSKMs 
hjemmeside.    

 
5. Nyt fra Kasseren 

a. Kasseren har fået ny mail-adresse: kasserer@dskm.dk 
b. Gennemgang af regnskab for DSKMs Årsmøde 2019. Godkendes. 
c. Status for de øvrige 4 konti i DSKM regi. 

 
6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

Thomas Greve: Jubilæumsskriftet lægges på DSKMs hjemmeside. 
  

7. DSKMs videnskabelige møder:  
Didi Bang: Deltagelse i Hygiejnestrategimøde på SSI, hvor DSKM blev opfordret til at 
undersøge mulighed for oprettelse af udbrudsforum på tværs af regioner – evt. mellem 
hygiejneansvarlige speciallæger. DSKM vil arbejde videre hermed, herunder 
lovgivningsmæssige rammer. 

 

8. Beslutninger siden sidst 
a. Michael Pedersen valgt som DSKM repræsentant i Det faglige råd for mikrobiologi 

(se venligst ’Nyt fra formanden’. 
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b. Høring: ’Feber under fødslen’ af Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik 
(DSOG) rundsendt til alle DSKM medlemmer.  
Ingen indkomne kommentarer. Michael Pedersen har mindre kommentar, som 
han selv vil eftersende selskabet. 

c. Lyme – Borreliose klaringsrapport opdatering, Ram Dessau udvalgt som DSKM 
repræsentant. Rapporten er underskrevet af de faglige selskaber, men afventer 
svar fra Sundhedsstyrelsen. 

d. Høring: Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for 
Patientsikkerhed.  
Høringen er rundsendt til alle DSKM medlemmer. Jens Otto Jarløv er 
repræsentant for DSKM. Ingen indkomne kommentarer. Bestyrelsen har derfor 
besluttet, at indtaste at DSKM støtter målepunkterne på det parakliniske område, 
men i øvrigt ikke har yderligere kommentarer. 

e. Ansøgninger om midler godkendt/afvist siden sidste bestyrelsesmøde: 
Der bevilges 800kr til redaktørerne af Jubilæumsskriftet, Hans Jørn Kolmos og 
Niels Nørskov-Lauritsen for deres store indsats ifbm. udfærdigelse af skriftet. 
 
  

9. Diverse punkter 
a. Jubilæumsåret 2019:   

i. Jubilæumsskrift 25år og 50 år v Thomas Greve.  
Jubilæumsskrift 25år Thomas Greve indhenter et skanningstilbud. 
Jubilæumsskrift 50 år udgives på jubilæumsdagen dagsdato og plan for 
anskaffelse af bogen er rundsendt til medlemmerne. På sigt arbejdes der 
på at få 50års jubilæumsbogen på hjemmesiden.   

ii. 50 års Jubilæumsaktiviteter. Der afholdes fejring af jubilæumsdagen dags 
dato med oplæg og en reception på SDU, Odense.  

b. DSKMs fremtidsstrategi 
i. Michael Pedersen: Arbejder på oplæg ifht. fremtidig strategi for det klinisk 

mikrobiologiske speciale (bevare og forsvare specialets funktioner). 
Bestyrelsen afventer udkastet og vil herefter tage stilling til videre 
udarbejdelse – evt. afholdelse af strategimøde eller drøftelse heraf til 
DSKMs Årsmøde 2020.   

ii. Didi Bang oplyste om ’Puljefinansierede NKR’ – puljeansøgning for faglige 
selskaber og miljøer, som kan ansøge om bevilling til udvikling af nationale 
kliniske retningslinjer.  

c. Det faglige råd for klinisk mikrobiolgi v Michael (se venligst ’Nyt fra formanden’) 
d. POCT – national vejledning: Henvendelse fra Bente Olesen vedr. udarbejdelse af 

national vejledning (POCT) med KMA’er som ansvarshavende afdelinger. Evt. 
oprettelse af POCT-råd mhp. sikring af såvel analyse som oplæring. Der findes 
målepunkter fra STPS, ligesom rapporten indeholder elementer af vejledning.  

e. Oprettelse af en hygiejnearbejdsgruppe: Forslag om etablering af DSKM 
arbejdsgruppe med fokus på infektionshygiejne. Bestyrelsen vil undersøge om der 
er opbakning hertil.  

f. Foreningens vedtægter v Thomas Greve: Dette punkt sættes på dagsordenen for 
næstkommende bestyrelsesmøde mhp. færdiggørelse heraf. 

g. Logo: DSKM vil arbejde videre med at finde passende logo til selskabet, hvor der 
til næstkommende bestyrelsesmøde vil ske afstemning om valg heraf  

 
 

 

10. Næste bestyrelsesmøde  
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Onsdag d. 18.sep. 2019 kl. 10-18, SSI. 
 

 
11. Evt.  

Henvendelse fra ESCMID antimicrobial prescribing and stewardship competencies 
Implementation Group vedr. deltagelse i fælles europæisk projekt omhandlende 
antimicrobial stewardship. Fra DSKMs side anbefales deltagelse mhp. at kunne påvirke 
den europæiske indsats på området samt styrke samarbejde og erfaring gennem 
ESCMID. En hygiejnegruppe (DSKM arbejdsgruppe – antibiotic stewardship) vil forsøges 
etableret, hvor formanden heri kunne være dansk repræsentant. Alternativt at finde 
anden repræsentant fra KMAerne (Thomas Sydenham er tovholder herpå). 
 
Henvendelse fra Dansk selskab for patientsikkerhed (interesseorganisation) vedr. 
forbedring af patientsikkerhed ved sepsis. Bestyrelsen har besluttet at svare selskabet 
positivt tilbage, idet vi altid er interesserede i forbedring af patientsikkerhed. 
 
Kort drøftelse af sponsoraftaler fra industrien.  
 
       
 
 
 
 

 

 
 

 


