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Bestyrelsesmøde den 11. januar 2022. kl. 1400-1600 
online 

 
Bestyrelse: Mette Winther, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang, Ulrich 
Stab Jensen. 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med forventning om at nogle punkter under Diverse, må rykkes til næste 

møde. 
 

2. Godkendelse af referat af 5. november 2021. (vedhæftet) 
Godkendt uden ændringer. 

 
3. Næste bestyrelsesmøde(r) 

Marts fredag 18/3 2022 kl 0830 på Hotel Nyborg Strand. Bestyrelsesmedlemmer kan 
overnatte torsdag til fredag, såfremt man finder det nødvendigt.  

 
4. Nyt fra formanden 

a. Deltog i LVS temamøde 10/1 om Vælg Klogt.  
 

 
5. Nyt fra sekretæren 

Sekretær: 
a. Ændring af mail så flere mail kan sendes ad gangen – ikke muligt 

Uddannelsesudvalget: 
b. Kompetencevurdering 
c. Konverteret A-kursus i epidemiologi til virtuelt for at sikre fremmøde for kursister 

som evt. vil blive isoleret som nære kontakter.  
d. Besættelse af HU-stillinger (Øst og Syd): I denne ansættelserunde, er der 

desværre ét ubsat forløb i Øst og ét i Syd. Det kan skyldes uheldige sammenfald, 
for der er måske fundet mulige kandidater til at besætte stillingerne senere på 
året.  

e. MiBa-databestyrelse: SARS-CoV-2 data udlevering via forskerservice. TG 
beskriver at antallet af ansøgninger itl gennemlæsning stiger kraftigt og omfanget 
er mere end der er tid til. TG går tilbage til MiBA repræsentantskabet for at finde 
en løsning. 

 
6. Nyt fra Kasseren 

a. Økonomi for årsmøde 2021 er næsten afsluttet. 
b. TVS og DB ser opsætningen af nemtilmeld arrangement for Årsmøde 2022 

igennem før den frigives.  
 

7. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
MW overvejer at genopstille til bestyrelsen til GF 2022.  

 
8. DSKMs videnskabelige møder 
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a. DSKM årsmøde 2022 18.-19. marts: Bestyrelsen holder fast i beslutningen om at 
planlægge gennemførsel af GF 2022 med fremmøde, idet vi forventer at det bliver 
muligt. Samarbejdet med Nyborg Strand går fint. Prisstigninger som forventet. 

i. Programpunkt ”Strategi” erstattes af orienteringspunkt fra USJ og Lise 
Erikstrup omkring arbejdet i SSTs arbejdsgruppe vedr de parakliniske 
specialer.  

9. Beslutninger siden sidst 
a. Indstilling til Marie og Agust Krogh Prisen; DSKM har indstillet en kandidat efter 

opfordring fra et medlem. 
b. Seniorinspektorer; Der er modtaget 2 ansøgninger fra medlemmer fra Øst til 

indstilling som seniorinspektor i SSTs inspektorordning. ST prioriteres. TVS tager 
kontakt når øvrig sammensætning af inspektorer er afklaret. 

 
10. Diverse punkter 

a. SSTs arbejdsgruppe for specialeplanlægning – paraklinik (USJ) 
i. Beskriver kort forløb. Der er rundsendt udkast som bestyrelsen vil 

gennemlæse og kommentere på i god tid inden den 17.  
b. Senior inspektor fra Øst for SST uddannelsesprogram. (TVS) 

i. Se under 9.b 
c. Skriv til SST/SUM vedr robusthedsplaner. (USJ – se vedhæftede mail) 

i. udskydes 
d. Vedledning til diagnostik ved SARS-CoV-2 ”gennembrudsinfektioner” ved DSKM 

og DSI (TVS) 
i. Orienteringspunkt – udskydes. 

e. Forretningsorden for BM (TVS) 
i. Udskydes og må tages op med ny konstitueret bestyrelse efter GF. 

f. LVS vælg klogt (TVS) 
i. Se under nyt fra formand. 

g. Strategi for DSKM (USJ) 
i. Udskydes 

h. IVDR (TVS) 
i. udskydes 

i. MRSA samarbejsgruppen 
i. Orienteringspunkt. Udskydes. Afventer kommisorium fra Mette Bartels. 

 
11. Næste bestyrelsesmøde (flyttet op) 

 
12. Evt. 

 
 
/ 
 
Thomas Sydenham 
20220111 


