
Referat: Møde i arbejdsgruppen for klinisk
virologi under DSKM. 4. oktober 2022

1 Valg af mødeleder og referent.

Lene Nielsen meldte sig som mødeleder. Kristian Bagge som referent.

2 Deltagere (22):

• Anne Haglund, (KMA Århus).

• Joanna Tønder, (KMA Vejle).

• Rune Micha Pedersen, (KMA OUH).

• Marianne Kragh, (KMA Århus).

• Ea Marmolin, (KMA Vejle).

• Jette Brommann Kornum, (KMA Aalborg)

• Claus Bohn Christiansen, (KMA Lund).

• Lene Nielsen, (KMA Herlev).

• Alex Yde Nielsen, (KMA RH).

• Ram Dessau, (KMA Slagelse).

• Xiaohui Chen Nielsen, (KMA Slagelse).

• Tine Resovs, (KMA Slagese).

• Amanda Bolt Botnen, (SSI).

• Veronica Jensen, (SSI).
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• Sophie Midgley, (SSI).

• Uffe Schneider, (SSI).

• Jesper Krogh, (SSI).

• Charlotte Sværke Jørgensen, (SSI).

• Mike Zangenberg, (SSI).

• Marie Theut, (SSI).

• Anne Hesselvig, (SSI).

• Kristian Bagge, (SSI).

3 Dagsorden:

• Præsentationsrunde.

• 9:45 - 10:30: Monkeypox ved Anders Koch.

Gennemgang af klinik og epidemiologi ved sommerens epidemi.

• 10:30 - 11:20: Beredskabstanker ved Uffe Schneider.

Hvad har vi lært at SARS-CoV-2 og Monkeypox? Hvordan skal vi
ruste os mod en fremtidig trussel?

• 11: 25 - 12:05: Intrathekaltest (HSV/VZV) kan det bruges til diagnos-
tik af akut infektion? ved Ram Dessau.

Opsætning af intrathekaltest med gennemgang af cases.

• Frokost.

• 12:40 - 13:10: Enterovirus overvågning og EV-D68 ved Sophie Midgley.

Sophie gjorde rede for global forekomst af polio og EV-D68. Samt
dansk enterovirus overvågning og mulig fremtidig spildevandsovervågn-
ing.

• 13:10 - 13:25: Kort referat fra council møde ESCV: Kan vi bidrage
med noget til ESCV?

Lene der er blevet medlem af council gør rede:
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– Man vil forsøge at holde 4-6 årlige frokostmøder af 3 timers varighed,
om eksempelvis monkeypox, hepatitis af ukendt årsag. Man må
gerne melde tilbage hvis man har forslag til fremtidige emner.

– ESCV har mange midler, det er diskuteret om man skal etablere
samarbejder med mindre resourcerige områder. Obs muligvis er
der penge som man kan søge.

• 13:25 - 13:45 : Gennemgang af cases indenfor klinisk virologi.

SSI, Slagelse, Herlev og Skejby havde cases med.

• Skal vi fremadrettet holde både fysisk og online møde?

Der var enighed om at fysisk møde er at foretrække. Joanna vil un-
dersøge om vi kan være i Vejle næste gang. Næste møde bliver om ca.
½ år.

• 13:50 - 15:00: Nyt fra ESCV, Input fra dem som var med til mødet.

Vi kom ind på: antistofmålinger af spikeprotein for SARS-CoV-2, ori-
gin of SARS-CoV-2, teststrategi ved en epidemi, forekomsten af luftve-
jsvirus i engangslommetørklæder, fugleinfluenza, sindbis virus, cuta
virus, monkeypox, prion sygdomme, opdatering om hepatitis af uk-
endt årsag hos børn, acyclovir resistens ved HSV infektion.

Tak for et godt møde.
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