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Referat fra Bestyrelsesmøde dag den 19. februar 2021 
kl. 13:40 – 14:40 

VIRTUELT 
 

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

1. Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Referat af 26. januar 2021 blev godkendt med få rettelser til IVD 
forordningen. 

 
3. Diverse punkter 

a. Bestyrelsesmedlemmer. Formanden stiller ikke op ved næste GF. 
Mulige kandidater drøftes. Mette Winther er ikke på valg. 
Bestyrelsesmedlemmerne Thomas Greve, Didi Bang og Thomas 
Vognbjerg Sydenham er på valg og genopstiller. 

b. DSKMs årsmøde den 19. marts 2021. Håndtering af udskydelse og 
GF. Årsmøde program og tilmelding planlægges udsendt til 
medlemmerne med elektronisk tilmelding. Virtuel platform skal vælges 
evt. Rooms eller Teams v Mette. Michael undersøger hvor mange 
deltager som kan deltage i et teams møde. Afstemnings muligheder 
via telefon fx Mentimeter fremlægges og Mette undersøger 
muligheder. Bestyrelsen møder fysisk op på Hotel Nyborg Strand kl 
12:00. mm. COVID19 situationen ikke tillader at vi mødes – kan vi 
mødes i Odense i stedet. 

c. IVD og akkrediteringsgrupperne v Michael. IVD forordningen. Anette 
Holm har lavet et udkast til kommission (IVD lov krav), som 
rundsendes til bestyrelsen v Michael. 

d. Det faglige råd for klinisk mikrobiolog v Michael – intet nyt. 
e. Foreningens vedtægter v Thomas Greve dem fra sidste år tilføjes 

muligheder for at rykke årsmøde og GF samt virtuel afholdelse, så de 
kan udsendes inden GF. 

f. Helle Brander Eriksen kan ikke genopstille til UUV. Barbara har 
forslået nye kandidater. Kristina Melbardis Jørgensen indstilles til 
posten på GF af bestyrelsen ud fra de kriterier, som er opstillet i 
vedtægterne.  

g. Anne Haglund har fået en tilbagemelding fra de ledende overlæger 
(mail omkring strategi fra YL) der afholdes et fælles møde af de 
ledende Overlæger omkring henvendelsen. Thomas G og Thomas S 
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udarbejder et supplerende DSKM-strategi dokument til mødet som 
skal afholdes den 03. marts 2021. 

h. Speciallægeuddannelse v Thomas G. Lise Erikstrup repræsenterer 
UUV. Revision af de lægefaglige specialer. Michael har skrevet ud til 
de andre specialer Klinisk patologi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, 
farmakologi og ingen finder at sammenlægning er til gavn for de 
respektive specialer.  
 

4. Næste bestyrelsesmøde ikke aftalt. 
 

5. Evt. Intet 
 
 

 
 

 


