
Indkaldelse til;  
Generalforsamling i Kliniske mikrobiologers organisation 
(KMO)  
Tid: Lørdag d. 19. marts 2022 11:30-12:00  

Sted: Hotel Nyborg Strand (i forbindelse med DSKM’s årsmøde).  

KMO vedtægter: https://dskm.dk/kmo/ 

 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  

 

2. Formandsberetning.  

Aktiviteter 

Ingen verserende eller nye sager. Der har været afholdt et virtuelt bestyrelsesmøde.  

 

3. Beretning fra nedsatte udvalg. 

 Ingen nedsatte udvalg. 

  

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling. 

 4.1 UEMS-SMM repræsentation 

Kasper Klein er ny UEMS representant udpeget fra DSKM. Erstatter Kristian Schønning. 

Formanden for KMO (David Fuglsang-Damgaard) er fortsat KMO´s repræsentant. 

 

4.2 Eksamen 

UEMS-SMM pilot eksamen blev afholdt i foråret 2021 som virtuel multiple choice eksamen. 

Der var 96 deltagere fra 18 lande. Testen indeholdt 99 spørgsmål fordelt på de 9 

overordnede emner i Core Curriculum. Formålet var at indsamle erfaringer for afholdelse af 

en eksamen samt indsamle data for validiteten (Rasch psykometrisk analyse). Meget 

diskriminativ. Tilfredsstillende fordeling af sværhedsgrader og evner/svar blandt 

deltagerne. 13 spørgsmål genbesøgt og heraf blev ét re-scoret og 4 fjernet. 95 spørgsmål 

indgik således samlet i vurderingen. 

 

De gode erfaringer har gjort at UEMS-SMM går videre med planerne om den første rigtige 

eksamen. Denne er foreløbigt annonceret til afholdelse 23. maj, 2022. 

 

Følg med på UEMS-SMM´s hjemmeside: https://uems-smm.eu/european-exam/ 

 

Bør KMO som interesseorganisation anbefale vores kommende speciallæger at tage 

eksamen? 

 

 4.2 Er der nyt fra de regionale KMA´er vedr. OK21 og de nye titler? 

 Åben diskussion 

 

 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  

 

6. Redegørelse for budget.  

 

7. Fastsættelse af kontingent.  

 

 

https://dskm.dk/kmo/
https://uems-smm.eu/european-exam/


8. Valg af bestyrelse (ulige år).  

 Ikke valgår 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (ulige år).  

 Ikke valgår 

 

10. Eventuelt.  

Forslag fra medlemmer, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen (formanden) 

i hænde senest lørdag d. 12. marts 2019. Alternativt kan emner, som man ønsker diskuteret, 

fremføres under "eventuelt" på selve mødet.  

 

 

 

På bestyrelsens vegne,  

 

Med venlig hilsen  

David Fuglsang-Damgaard (Formand Kliniske Mikrobiologers Organisation) 

Ledende overlæge  

97665379  

dfd@rn.dk  
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