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Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni kl. 14:30 – 15:30 
tvs@meet.rsyd.dk 

Bestyrelse: Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang, Ulrich 
Stab Jensen (ikke-deltagende). 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af 21. maj 2021.  
Godkendt. 

 
3. Nyt fra formanden 

a. Kommisorium DSKM infektionshygiejne arbejdsgruppe 
Gennemgang af kommisoriet. Bestyrelsen har enkelte kommentarer, som 
videregives til Sanne Hansen. 

b. Med Dansk Selskab for Centralsterilisering og sygehushygiejne (DSCS) og Fagligt 
Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSH) arbejdes på at få foretræde for 
Regeringens sundhedsudvalg. Formålet er at gøre opmærksom på de 
udfordringer vi har set med infektionshygiejne i sundhedsvæsenets sektorer og 
forslag til forbedringer. 

c. Formanden har deltaget i DSCS's virtuelle årsmøded. 9/6-21, hvilket kan ses på: 
https://vimeo.com/559849485/f715424888 

d. SSTs ekspertudvalg vedr. anvendelse af værnemidler i sundhedssektoren har 
afholdt møde d. 16/6-21. Mødet blev det sidste i denne kreds, idet SST har 
besluttet, at der overgås til "normalen" og at det nu er NIR for generel hygiejne, 
som gælder.  
 

 
4. Nyt fra sekretæren 

a. UEMS – Kasper Klein er nu udpeget. 
 

5. Nyt fra Kasseren 
Nej.  
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
Nej. 

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

a. Videnskabeligt møde i efteråret – status 
Arbejdsgruppen for videnskabelige møder er i gang med at planlægge et fysisk 
DSKM årsmøde d. 5.-6. november 2021, hvor KMA Hvidovre afholder det 
videnskabelige program. Drøftelse vedr. planlægning heraf.  
 

8. Beslutninger siden sidst 
a. Valeria Antsupova, KMA Herlev, udpeget af DSKM til arbejdet med: NIR til 

forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og 
inkontinenshjælpemidler. 
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b. DSKM repræsentanter til SSI/SST SARS-CoV-2-variant-risikovurderingsgruppe: 
Overlæge Lene Nielsen, Herlev og Marianne Kragh Thomsen (Suppleant). 
Referater fra møderne sendes til KMA'erne. 
 

 
9. Diverse punkter 

Ikke noget til drøftelse. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Thomas Greve er tovholder for at finde dato til nyt bestyrelsesmøde i august 2021. 
 

11. Evt. 
Ikke noget til drøftelse. 

 
 


