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Referat Bestyrelsesmøde den 18. maj 2022 kl. 09-12 
Lægeforeningens mødelokaler i Domus Medica, Kristianiagade 12, Kbh Ø. 

 
Bestyrelse: Katrine Hartung, Thomas Vognbjerg Sydenham, Thomas Greve, Didi Bang, Ulrich 
Stab Jensen. 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat af 6/4. 2022. (vedhæftet) 

a. Godkendt 
 

3. Næste bestyrelsesmøde(r)  
a. Mandag 15/8 kl. 13.30-15.30 (virtuelt) 
b. Onsdag 26/10 kl. 12.00-15.00 (Odense) 
c. Torsdag 8/12 kl. 13.00-15.00 (virtuelt) 
d. Tirsdag 10/1 kl. 10.00-13.00 (Aarhus med frokost) 

 
4. Nyt fra formanden 

a. Session proposals ECCMID2023  
i. Epidemic preparedness 
ii. POCT 
iii. IVDR 
iv. Borrelia 
v. Infektionshygiejne 

b. DSKMs arbejdsgrupper – hvordan får vi inkluderet deres arbejde i bestyrelsens 
arbejde til DSKMs interesse? Diskussion om hvorvidt de skal melde tilbage 
løbende til bestyrelsen – flytte dato for årsberetninger så bestyrelsen kan 
diskutere beretningerne på januars BM 

 
  

5. Nyt fra sekretæren 
a. Thomas G og Katrine vil dele mailfunktionen – ikke på plads endnu 
b. Har sendt relevant materiale ud til DSKMs medlemmer 

 
6. Nyt fra Kasseren 

a. Årsmøde – mangler betaling fra tre firmaer. Ellers ser regnskabet godt ud. 
b. Årsmøde – kan en afdeling sende en anden f.eks. hvis en deltager er syg på 

dagen? Bestyrelsen er positivt indstillet for dette. Et bytte skal aftales med 
arrangørgruppen. Didi aftaler proces med arrangørgruppen. 

 
7. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

 
8. DSKMs videnskabelige møder 

a. DSKM årsmøde 2023 – kører som planlagt 
b. Forslag til temadag om ”klimaaftryk ved overdiagnostik” 

i. Thomas S spørger Charlotte (OUH) om hun vil være tovholder 
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9. Beslutninger siden sidst 
a. Godkendelse af juniorinspektorer – Bo Bødtger for Øst, Sofie Skovmand 

Rasmussen for Syd 
b. Godkendelse af datoer for DSKMs årsmøder frem til 2027 på Nyborg Strand  

i. 2023 17.-18. marts; 2024 15.-16. marts; 2025 21.-22. marts; 2026 20.-21. 
marts; 2027 12.-13. marts  

Didi sender mail til Kasper om at få datoer på hjemmesiden 
 

10.  Diverse punkter 
 

a. SSTs arbejdsgruppe for specialeplanlægning – paraklinik (USJ) 
i. Invitere arbejdsgruppen SST/specialerne til en dag på en KMA? 

1. Klinisk rådgivning (telefon) 
2. BD plads 
3. Konferencer 
4. K & U 
5. Infektionshygiejne 

Lise E og Thomas G ser på muligt program 
 

b. Strategi for DSKM – som lægespeciale (og som selskab) 
i. Bestyrelsen ønsker at oprette arbejdsgruppe for strategi. Starte med at 

arrangere dag, hvor der arbejdes med strategi. Ønsker en ekstern 
facilitator. Formål med dagen er synliggørelse og indflydelse for Klinisk 
Mikrobiologi – ens fortælling. Desuden nedsætte arbejdsgruppe. 

ii. Ulrich og Katrine er tovholdere, dato for arrangement? Beder YKM om en 
deltager til planlægningen  

iii. Arbejdsopgaver/arbejdsemner for strategi: 
1. Kommissorium 
2. Brande specialet 

a. Tættere dialog med repræsentanter i arbejdsgrupperne – 
lobby arbejde 

b. DSKM/YKMs medlemmer skal opfordres til at deltage i 
ESCMIDs study groups 

c. Klimaaftryk og diagnostik 
d. Samarbejde med infektionsmedicinerne og andre specialer 
e. Talsperson(er) for specialet 

3. Fagområder 
4. Lægelig uddannelse 

 
c. Skriv til SST/SUM vedr robusthedsplaner. Udskudt fra forrige møder (USJ) 

i. Der foregår dialog mellem de ledende overlæger. Fælles skriv forfattes. 
d. Forretningsorden for BM (TVS) 

i. Udskudt, men bør flyttes op i dagsordenen på næste BM. 
 

 
11. Evt. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Sydenham 
20220516 


