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Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. januar 2020 kl. 10:30 – 15:30 

351, rum 203, Statens Serum Institut 
 
Bestyrelse: Michael Pedersen, Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, 
Didi Bang. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden er godkendt. Michael vælges som referent.  
 

2. Godkendelse af referat af 17. september 2019.  

• Godkendt med rettelser. 
 

3. Nyt fra formanden 

• Der har været en henvendelse fra industrien mhp et til to fælles årsmøde, hvor 
arrangeringen går på skift mellem de parakliniske specialer og mellem landsdelene. Der 
forligger dog endnu intet konkret.   

 
4. Nyt fra sekretæren 

• Der er kommet tilbagemeldinger fra arbejdsgrupperne. Michael skriver det sammen 

• Der er kommet en henvendelse fra ECCMID om at selskabet kan sende en poster om 
selskabet og få to yngre forskere med hvis der også sendes et abstract. 
Registreringsafgiften for 500 euro betales for tre personer af ECCMID. Selskabets 
sekretær laver en poster og vil repræsentere selskabet. For de to yngre forskere indstiller 
selskabet Marc T. Nielsen og Jeanette Drost Thomsen grundet deres betydelige bedrag 
til selskabets arbejde og da de repræsenterer selskabet i andre sammenhænge. 

• Høring vedr. databehandlingsaftaler indsendes. 

• Det diskuteres hvordan vi sikre at hjemmesiden kontinuert er relevant opdateret. 
Bestyrelsen vil være mere opmærksomme hvad der ligger af dokumenter og links.   

 
5. Nyt fra Kasseren 

• Arbejdsgruppen for arrangering af videnskabelige møder arbejder fint med årsmødet og 
gruppen vil blive lagt på hjemmesiden.  

• Selskabets økonomiske forhold er uændrede. Det diskuteres hvordan midlerne på 
årsmødekontoen vil kunne komme i arbejde for medlemmerne.  
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

• Thomas G oplyser at Selskabet har modtaget en ansøgning fra Kasper Kjersgaard 
Mortensen til den ledige Juniorinspektorplads i region Midt. 

• Spørgsmål til en eventuel Europæisk eksamen i Klinisk Mikrobiolog skal udarbejdes af 
en speciallæge i klinisk mikrobiologi. Ved sidste bestyrelsesmøde besluttet at udpege 
Charlotte Nielsen Agergaard som kandidat til national arbejdsgruppe som skal kvalificere 
processen fra dansk side. Det er midlertidigt ikke lykkes at finde en speciallæge som kan 
være formand for denne gruppe og derfor er gruppen ikke etableret endnu. Mulige 
kandidater drøftes og det tages op igen i efteråret. 

• Thomas Sydenham vil spørge Kasper Klein om han vil overtage den DSKM udpegede 
post i UEMS-SMM, da KMO har den ene og DSKM har den anden plads. 

• Vedr. Dimensionering: Alle specialer ser sig selv i vækst. Der var en diskussion om 
ubesatte uddannelsesstillinger i vest kunne konverteres til øst, hvilket de ikke kunne. 
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Lise Erikstrup og Thomas Greve gennemgik Klinisk Mikrobiologi og anbefalede at 
DSKM fortsat ansætter 6 kursister årligt på landsplan.  

• Vedr. Behandlingsrådet: Er aktuelt i høring. LVS er de faglige selskabers 
repræsentant, hvilket muligvis ikke er en fordel, da dette skal favne mange forskellige 
specialer.  

• DSKM er tildelt en repræsentantskabsplads i MiBA/HaiBa. Thomas Greve, der er 
DSKM repræsentant, har foreslået at DSKM gennemgår hvordan de forskellige 
juridiske aspekter er i de forskellige regioner.         

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

• Bakteriæmi arbejdsgruppe møde d. 19/11-19 er afholdt. 

• NGS arbejdsgruppemøde er afholdt. 

• Tarmbakteriæmi arbejdsgruppemøde har været afholdt.  
 

8. Beslutninger siden sidst 
 

• Bestyrelsesmøde er rykket fra den 03.12.2019 til den 13.01.2020. 

• Henrik Westh valgt som supplement for infektionsmedicin i arbejdsgruppen for klinisk 
anvendelse af helgenomsekventering, Nationalt Genom Center (NGC). 

• National guideline ”Puerperale infektioner”, Stine Yde Nielsen og Marianne Kragh 
Thomsen, samt Jette M. Bangsborg valgt som repræsentanter. 

• Danske Tandplejere og Center for Kliniske Retningslinjer har fået bevilget midler af 
Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en klinisk retningslinje om perioperativ 
mundhygiejne. Henrik Calum valgt som repræsentant 

• Temadrøftelse om de kommende års dimensionering af den lægelige videreuddannelse 
Lise Tornvig Eriksen valgt som repræsentant. LTE formulerer et svar på DSKMs vegne. 

• ESCMID TAE Jeanette Drost Thomsen er valgt som repræsentant. 

• Høring: Forespørgsel til selskaberne vedr. godkendelse af databehandleraftaler i 
forbindelse med forskningsprojekter  

 
9. Diverse punkter 

a. DSKMs årsmøde den 13-14. marts 2020.  
i. Planlægningen skrider planmæssigt frem. Der vil i år være plads til flere 

industristande og de har nu mulighed for at blive i to dage. Nyborg er 
booket fire år frem. Der er oprettet ny mail i den forbindelse: 
meetings@DSKM.dk. 

b.  "Forretningsorden for ansættelsesudvalg" er det besluttet, at transportudgifter til 
ansættelsesudvalgsmøder afholdes af repræsentantens ansættelsessted. Punktet 
tages op på næste bestyrelsesmøde. 

c. Udbuddet af efteruddannelse til vores speciallæger Ulrich Stab Jensen.  
i. Der diskuteres for og imod, da DSKM tidligere brugt ressourcer på disse 

arrangementer. Det blev sløjfet grundet manglende opbakning.  
d. DSKMs fremtids strategi 

i. Kunne ledelserne samles til en diskussion af indholdet. Eventuelt om 
formiddagen om fredagen. Skal der laves en arbejdsgruppe.  

e. Det faglige råd for klinisk mikrobiolog v Michael 
i. Et møde har været afholdt. 

f. Foreningens vedtægter v Thomas Greve 
i. Er rettet til. Paragraf 7 foreslås fjernet. Der foreslås to nye paragraffer. 

Uddannelsesnævnet bør udfærdige et kommissorium.    
ii. Nye vedtægter sendes med til GF. Oplæg v Thomas Greve. 

mailto:meetings@DSKM.dk
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g. Logo  
i. Udskydes til næste gang. 

h. Forskerprisen 2020 

i. Kandidat til forskerprisen blev valgt.   
 

10. Næste bestyrelsesmøde 

• Videomøde om kommende årsmøde fredag d 21.februar kl. 12-13.  
 

11. Evt. 

• Intet 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Pedersen 


