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Bestyrelsesmøde den 21. maj kl. 12:00 – 15:00 

meet.rm72@rooms.rm.dk 
 
Bestyrelse: Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang, Ulrich 
Stab Jensen (Afbud). 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt fra referat fra sidst. 
Punkt på dagsorden fremadrettet referent. 
 

2. Godkendelse af referat af 23. marts 2021.  
Godkendt. 

 
3. Nyt fra formanden 

Planlægning af årets bestyrelsesmøder. 
Fysisk møde forår i forbindelse årsmøde og konstituering samt september. 
Virtuelle møder med kortere frekvens og varighed – drøftes med Ulrich. 
 
 
Fagligt råd. 
SSI flytter mange analyser "over stregen". Ingen protester fra Regionerne. 
Troels Lillebælt viser at nedgang i antal prøver for TB og faldende positiv rate. 
IVDR 
SARS-CoV-2/Covid-19 – positiv PCR lang tid efter første positive fund. Skrives 
vejledning om hvordan disse situationer håndteres. DSKM og DSIM nedsætter en 
arbejdsgruppe som bliver pennefører for vejledning. 
 
Dansk selskab for Kliniske Akademikere forsøger at få godkendt autorisation. Fokus fra 
os på at vi er repræsenteret de rigtige steder. 
 
IVDR arbejdsgruppe under De lægefaglige Selskaber med repræsentation fra alle 
laboratoriespecialerne. Danske Regioner passede på sekretariats funktion. De vil først 
afsætte ressourcer når DUT-middel forhandlinger går i gang i forår 2022.  
David Fuglsang-Damgaard udpeget. 
Erfaringer om samarbejde mellem stat og regioner i forhold til MD-regulativet. 
Afventer at KMA'er udpeger repræsentanter til DSKM underarbejdsgruppe til støtte af 
David. 

 
4. Nyt fra sekretæren 

UEMS 
Nu styr på poster. Christian er takket for indsatsen. Kasper takker for udpegelse. 

 
5. Nyt fra Kasseren 

Overtagelses proces pågår. Der er flere ting der kræver lidt ekstra. 
 

6. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
Mette: Videnskabelige møde i efteråret? Se punkt 7. 
Oplæg: Hvidovres program, Årets phd'er, SARS-CoV-2 opbygning, implementering og 
kvalitet. 
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Fokus på at mødes. Overnatning? Årsmøde uden lørdag. Spørge Henrik om han har lyst 
til at afholde videnskabelige program fra Hvidovre. 
Undersøger mulighederne for møde i slut september. Afklares sted og pris. Industrien 
inviteres. 

 
7. DSKMs videnskabelige møder 

Videnskabeligt møde i efteråret: KMA kan byde ind på at fortælle deres ”historie” omkring 
opbygning og hvilke kvalitets-initiativer man har sat i søen. 
 
MOLNET, diagnostik og sekventering af SARS-CoV-2. Marianne Skov har forhørt sig om 
interesse for arrangement vedr. diagnostisk og sekventering af SARS-CoV-2. 

 
8. Beslutninger siden sidst 

Udpeget David Fuglsang-Damgaard til IVDR proces i de lægevidenskabelige selskaber. 
 

9. Diverse punkter 
a. Arbejdsgruppe Infektionshygiejne, v. Thomas S 

Drøftes ordlyd af kommissorium. DSKM medlem med. Formand lægefaglig 
baggrund. Skimte til andre kommissorier vedr. referer til DSKM. 

b. Vælg klogt, v. Thomas S 
DSKM har været med – vi ved ikke hvem der er udpeget. OUH har sat fokus 
urinvejsinfektion på baggrund. 

c. Udpeges ny person til Europæiske Uringruppe, v. Thomas G 
Jan spørges om vi må udpege en ny? – Et bud kunne være Jette Kornum, 
Flemming Rosenvinge, Kasper Klein. 

d. Status på arbejdet i gruppen vedr. laboratoriespecialerne og SST-arbejdet, v. 
Thomas G 
Lise Erikstrup og Thomas Greve er fra DSKM udpeget til at deltage i en 
arbejdsgruppe nedsat af DSKB, DSKI og DSKM.  
Arbejdsgruppen har mødtes 2 gange og afventer nu yderligere. 
Formålet er at se på mulige områder hvor det kan være meningsfyldt at uddanne 
speciallæger sammen. Alt er i spil og gruppen ser på opgaven med positive øjne. 
Alle forslag fra gruppen skal via de respektive selskaber og godkendes af 
medlemmerne. Indtil videre er det lykkes at komme i kontakt med en af 
medlemmer fra gruppe 2 og vi er lovet at en repræsentant fra 
laboratoriespecialerne kan udpeges til en undergruppe under gruppe 2. 

 
10. Næste bestyrelsesmøde 

Fysisk møde foreslås onsdag 15. eller 16. juni i Aarhus/Slagelse eftermiddag kl. 14-15 
Virtuelt møde 1 time i august. 
September næste fysiske møde. 
 

11. Evt. 
Drøfter hjemmesiden 

 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Greve 


