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Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2021 kl. 13:00-15:30 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat af 27. august 2020. 
Godkendt.  
 

 
3. Nyt fra formanden 

Vedr. revision af den lægelige videreuddannelse:  
Idet de medicinske laboratoriespecialer ikke er repræsenterede i de nye arbejdsgrupper, 
er der planlagt et møde blandt de parakliniske specialer (Klinisk Mikrobiologi, Klinisk 
Immunologi, Klinisk Farmakologi, Klinisk Biokemi, Medicinsk Genetik og Patologisk 
Anatomi og Cytologi) mhp. udarbejdelse af fælles strategi til Sundhedsstyrelsen.  
 
Vedr. EUCAST I-kategori: 
Der er ikke opnået national konsensus vedr. den nye EUCAST I-kategori. 
 
Vedr. DSKMs bestyrelse: 
Formanden er på valg (Michael Pedersen genopstiller ikke). Didi Bang og Thomas 
Sydenham genopstiller.  
 
 

4. Nyt fra sekretæren 
Medlemmer af DSKM tæller aktuelt 269. Bestyrelsen opfordrer til, at nye læger/ansatte i 
specialet indmelder sig i selskabet. 
 
Høringssvar fra DSKM: 
Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). 
Høring over forslag til lov om epidemier mv. – epidemiloven i fornyet offentlig høring. 
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19. 
 
Pga. Covid-19 epidemien har arbejdet i de af DSKMs nedsatte arbejdsgrupper været 
begrænset. Bestyrelsen opfordrer til, at arbejdet i grupperne fortsættes så vidt muligt. 

 
 

5. Nyt fra Kasseren 
Regnskabet for 2019 afventer godkendelse fra de interne revisorer. 
 
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
- 
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7. DSKMs videnskabelige møder 
- 

 
8. Beslutninger siden sidst 

 
Niels Frimodt-Møller vil være repræsentant for DSKM i online workshoppen den 30. 
september 2020 om antibiotikaforbrug ved bakterier i urin.   
 
Niels Frimodt Møller er genudpeget som DSKM-repræsentant i fagudvalget vedr. 
antibiotika (2 år). 
 
Gorm Lisby udpeget for DSKM i Ekspertgruppe vedr. faglige anbefalinger for anvendelse 
af SARS-CoV-2 antigentest. RegionH har udpeget Kristian Schønning, David Fuglsang-
Damgaard (RN), Xiaohui Nielsen (RSj), Marianne Krag Thomsen (RM),  Marianne Skov 
(RSy) og Claus Nielsen (SSI). 
 
Specialeudpeget i ansættelsesudvalget for HU-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
i stedet for Inge Panum er endnu ikke fundet. HU-læge Nanna Skaarup Andersen er 
udpeget til at være med i HU-ansættelsesudvalget i Region Syddanmark som YL under 
uddannelse i specialet i stedet for HU-læge Charlotte Nielsen Agerskov, som bliver 
speciallæge i foråret 2021.  
 
DSKMs ESCMID Affiliated Society (AS) medlemskab (1. januar-31. december), da 
selskabet har mindre en 1000 medlemmer undgår selskabet som tidligere for at betale 
årligt kontingent 
 
Beslutning om at aflyse DSKMs årsmøde 2021 med fremmøde den 19-20 marts, Hotel 
Nyborg Strand pga. Corona situationen og i stedet afholde et virtuelt årsmøde for 
medlemmerne med program afholdt af KMA, Hvidovre fredag og GF 2020 samt 2021 
den 19 blev vedtaget. 
 
 

9. Diverse punkter 
a. DSKMs årsmøde 2021 den 19. marts. Håndtering af GF 2020 og 2021. 

Tilbagebetaling af årsmøde afgift. 
Drøftelse af det virtuelle DSKM årsmøde 2021 d. 19. marts, hvor programmet 
inkluderer generalforsamling, uddeling af DSKMs forskningspris 2020 og 2021 
samt en faglig session ved KMA Hvidovre. Det vedtages, at årsmødet vil kræve 
tilmelding med et gebyr på 50 kr. Desuden arbejdes fortsat på øvrige praktiske 
forhold.  
Refusion for årsmøde afgift (årsmøde 2020) til enkelte firmaer er fortsat 
igangværende. I øvrigt er tilbagebetalingen færdiggjort. 
 

b. Det faglige råd for klinisk mikrobiolog v Michael 
Mødet i efteråret 2020 blev aflyst og er i stedet udskudt til forsommeren 2021. 
 

c. Arbejdsgruppe vedr. IVD-forordningen (Marianne Skov vil deltage – skal IVD-
forordningen var afsættes som punkt på GF i 2021? som den var i 2020 (v/David 
Fuglsang). Michael vil undersøge om David Fuglsang kan genoptage arbejdet 
med standarder, og repræsentere DSKM i lægemiddelstyrelsen. 
 

d. Coronavirus diagnostiske og håndterings guidelines v Michael  
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Michael informerede om, at 2 statusartikler vedr. SARS-CoV-2, hvori DSKM er 
involveret, er under publikation.  

e. Opdaterede forskningsvejledning fra YKM på hjemmesiden: 
https://dskm.dk/arbejdsgrupper/yngre-mikrobiologer/yngre-kliniske-mikrobiologer-
forskning/ Skal den på hjemmesiden og evt. udvides? v Didi 
Der er enighed om, at forskningsvejledningen lægges på hjemmesiden. Evt. den 
vil kunne give inspiration til andre regioner også. 

f. Foreningens vedtægter v Thomas Greve 
De tidligere drøftede vedtægtsændringer/-justeringer er indskrevet og varsles som 
foreskrevet forud for den kommende generalforsamling.  

g. Logo 
Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 
10. Næste bestyrelsesmøde 

Micheal indkalder til næste bestyrelsesmøde om ca. 3 uger. 
 

11. Evt. 
Henvendelse fra YKM vedr. strategi for specialet. Bestyrelsen støtter op om dette 
arbejde og vil udfærdige et svar på henvendelsen. 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Didi Bang 
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