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Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021. kl. 1600 – 1830 
lokale 1 og 2, KMA, Aarhus Universitetshospital, Aarhus 

 
Bestyrelse:  
Tilstede: Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Ulrich Stab Jensen. 
Didi Bang online. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt. Didi vælges som referent. 
 

2. Godkendelse af referat af 16. juni 2021. 
Referat er godkendt. 

 
3. Næste bestyrelsesmøde(r) 

Fredag den 5. november 2021 kl. 08:00-10:00, Odense 
Mandag den 1. januar 2022 kl 13-16, online 

 
4. Nyt fra formanden 

a. Kommisorium for DSKMs infektionshygiejne arbejdsgruppe er rettet til efter 
bestyrelsens forslag og sendt til Sanne Grønvall Kjær Hansen. Konstituerende 
møde blev afholdt mandag den 20. september 2021. 

b. Lægemiddelstyrelsens anmodning om udtalelse vedr. en ansøgning om generelt 
tilskud til et lægemiddel indeholdende fosfomycin. Dennis Back Holmgaard og 
Ulrik Stenz Justesen er fundet habile af LMST og er af DSKM udpeget til at 
forfatte udtalelsen. Thomas Vognbjerg Syden er tovholder og kontakter Dennis. 

c. Organisatorisk placering af den nationale MRSA-ERFA-gruppe. Thomas 
Vognbjerg Sydenham har tilkendegivet at DSKM organisatorisk vil kunne huse 
den nationale MRSA-ERFA-gruppe. Gruppen under Mette Bartels som formand 
har hidtil været et uformelt erfaringsudvekslingsforum mellem interessenter i 
Regionale KMA, IHE og SSI. Gruppen ønsker organisatorisk tilknytning til DSKM. 
Kommissorium for MRSA-ERFA-arbejdsgruppen følger til godkendelse i 
bestyrelsen. 

d. IVDR-høring udsendt til DSKM medlemmerne. 
 

5. Nyt fra sekretæren 
Thomas Greve informerer om mail aktivitet samt opgaver tilknyttet funktionen.  
Muligheder at lette mail afsendelse undersøges. 

 
6. Nyt fra Kasseren 

Orienteres om status inklusiv DSKMs kommende årsmøde. 
Forsikringsmuligheder undersøges. 
 

7. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
Udvalg og poster v Ulrich og Thomas Greve finder der er behov for opdatering. 
HU ansættelsesudvalg udpegning, genudpegning uden for GF gennemgås v Thomas 
Greve. 

 
8. DSKMs videnskabelige møder 
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a. MOL-NETs 3 temaformiddage vedr SARS-CoV-2 diagnostik og sekventering 

virtuelle møde afholdt den 23.-25 august. Mulighed for bredere deltagelse og 
behov for yderligere mødeaktivitet drøftet. 

b. DSKM-årsmøde 5-6. november. Status på planlægning gennemgås v Mette 
Winther. Der er 126 tilmeldte.  

c. DSKM WGS-møde er planlagt i Slagelse den 27. oktober med stor tilslutning. 
d. Henvendelser fra NGS-arbejdsgruppen og INFHYG-arbejdsgruppe om støtte til 

forplejning og lokaler til møder blev drøftet. Konklusionen blev at udgifter til 
mødeafholdelse og transport afholdes af de deltagendes arbejdspladser.  
 

9. Beslutninger siden sidst 
Ingen 

 
10. Diverse punkter 

a. Strategi for Klinisk Mikrobiologi – oplæg fra YKM gennemgås v Thomas Vognbjerg 
Sydenham. Ulrich melder sig til strategipunktet på programmet i samarbejde med 
YKM. 

b. Forretningsorden for bestyrelsesmøde gennemgås v Thomas Vognbjerg 
Sydenham. 

c. Vedledning til diagnostik ved SARS-CoV-2 ”gennembrudsinfektioner” ved DSKM 
og DSI v Thomas Vognbjerg Sydenham gennemgås næste bestyrelsesmøde. 

d. Senior inspektor fra Øst for SST uddannelsesprogram ved Thomas Greve 
udskydes til bestyrelsesmøde. 

e. Skriv til SST/SUM vedr robusthedsplaner ved Ulrich udskydes til næste 
bestyrelsesmøde.  

f. National instruks for nekrotiscerende fasciit. Thomas Vognbjerg Sydenham 
orienterer om sin henvendelse til STPS og tilbud om at DSKM kan udpege en 
egnet repræsentant fra Klinisk Mikrobiologi, såfremt STPS/SST/regionerne 
skønner at specialerne skal inddrages i udarbejdelsen af den nationale instruks.  

 
11. Evt. 

Antibiotika vejledninger på hjemmeside skal opdateres v Didi. Anbefaler at hver KMA 
region udpeger en som er ansvarlig for at DSKMs hjemmeside holdes ajourført med de 
nyeste antibiotikavejledninger. 


