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Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2020 kl. 09:00-12:00 

VIDEOMØDE 
 
Bestyrelse: Michael Pedersen, Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, 
Didi Bang. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af 19. maj 2020.  
Godkendt. 

 
3. Nyt fra formanden 

Michael Pedersen deltager som observatør ved Danske Regioners nedsatte 
testkapacitetsgruppe (Task Force Diagnostik).  
Implementering af EUCAST "I" afventer fortsat afklaring.  
DSKM er udbedt at komme med forslag til modtagere af Fritz Kauffmanns Mindefond. 
Mulige kandidater er fundet. 
Ny svampe EUCAST ”I” fortolkning fra DSKM´s svampearbejdsgruppe er rundsendt til 
medlemmerne. 
 

4. Nyt fra sekretæren 
DSKM er blevet medlem af International Congress of Antimicrobial Chemotherapy 
(ISAC).  
DSKM medlemskab: antallet af nye medlemmer er stabilt. 
Klinisk guide til behandling af Clostridioides difficile Infektion inkl. brug af fækal 
mikrobiota transplantation har været i høring blandt DSKMs medlemmer. 
 

5. Nyt fra Kasseren 
Tilbagebetaling af årsmødeafgift til DSKMs medlemmer er afsluttet. 
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
 
Thomas Greve: På opfordring fra kursister har uddannelsesudvalget drøftet større fokus 
på karrierevejledning samt evt. subspecialisering af kursister i sidste halvdel af 
hoveduddannelse forløb. Drøftelse af dette som evt. punkt på kommende årsmøde v/ 
uddannelsesudvalgsformand samt evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til implementering 
heraf.  

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

DAN-RES-M møde afholdt d. 03.06.2020. 
 

8. Beslutninger siden sidst 
 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)s nationale guideline 
(NBV) vedrørende behandling af invasiv svampeinfektion på ITA har DSKM udpeget 
Maiken Arendrup og Lise Kristensen som repræsentanter af arbejdsgruppen.  
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9. Diverse punkter 
a. DSKMs årsmøde 2020. Håndtering af udskydelse og GF. 

DSKM årsmøde 2020 aflyses. Der planlægges virtuel GF i efteråret 2020. Dato 
følger. Tilmelding via NEM-tilmeld. 
Tilbagebetaling af årsmøde afgift: Se punkt 5. 
DSKMs årsmøde 2021: Planlægges afholdt i foråret 2021. 

b. Det faglige råd for klinisk mikrobiolog v Michael 
Ingen afholdte møder pga. Covid-19. 

c. Coronavirus diagnostiske og håndterings guidelines v Michael 
Michael Pedersen samt Gorm Lisby har indsendt udkast til infektionsmedicinsk 
tovholder, DSI.  

d. Foreningens vedtægter v Thomas Greve 
I forbindelse med indkaldelse til GF medsendes tillæg til vedtægtsændringer (GF 
som virtuelt møde og udskydelse af årsmøde til foråret). 

e. Logo 
Bestyrelsens medlemmer vil gennemse mulige logoer og valg af logo for DSKM 
tages ved næste BM.  

 
10. Næste bestyrelsesmøde 

Planlægges til afholdelse 3-3½ uge forud for GF (dato afventes). 
 

11. Evt. 
Kort snak vedr. Covid-19-screening af hospitalspersonale.  

 
 
 
 
 
 
 


