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Referat bestyrelsesmøde den 18. marts 2022. kl. 0830-1030 
Nyborg Strand 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med tilføjelse af punkt g og h under diverse 
 

2. Godkendelse af referat af 11. januar 2022. (vedhæftet) 
Godkendt – uploades til hjemmesiden 

 
3. Næste bestyrelsesmøde(r) 

Udskydes til konstituerende bestyrelsesmøde efter GF 
 

4. Nyt fra formanden 
a. Er punkt-sat under diverse 

 
5. Nyt fra sekretæren 

 
6. Nyt fra Kasseren 

a. Regnskab 2021 gennemgås 
b. Underskuddet fra aflyste årsmøde i forbindelse med første nedlukning i 

forbindelse med COVID-19 drøftes. Foreningen skal ikke skabe overskud, men 
selvfølgelig være polstret. Anvendelse af overskud på driftskontoen skal drøftes i 
nye bestyrelse. 

 
7. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 

a. Er punkt-sat under diverse 
 

8. DSKMs videnskabelige møder 
a. DSKM årsmøde 2022 18.-19. marts. Programmet gennemgås. GF gennemgås. 

Sidste detaljer planlægges. Det virkelig en stor hjælp fra arbejdsgruppen omkring 
årsmøde planlægning. 
 

9. Beslutninger siden sidst 
a. Indstillinger til GF 

i. UUV – Indstiller Cecilie Hviid Christiansen til GF 
ii. Inspektorer - Uddannelsesregion Syd: Lisbeth Lützen indstilles til genvalg 

Uddannelsesregion Nord: Marianne Kragh Thomsen genopstiller ikke. Lise 
Tornvig Erikstrup indstilles til valg. 
Uddannelsesregion Øst: Ina Sleimann Petersen trækker sig. Bestyrelsen 
indstiller til at Sara Thønnings overgår som inspektor (Øst) efter endt 
uddannelse i december 2022. 
Juniorinspektorer – Uddannelsesregion Øst er der ikke fundet kandidat. 
Uddannelsesregion Syd indstiller bestyrelsen Nanna Skaarup Andersen til 
genvalg. 

iii. Vurderings- og ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger: 
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Region Nord: Anne Line Engsbro (ny udpegning) og YL-repræsentant Anne 
Gedebjerg (ny udpegning) 
Region Syd: Hans Linde Nielsen (gen-udpeges) og YL-repræsentant Marie 
Louise Slott Jensen (gen-udpeges) 
Region Øst: Marianne Kragh Thomsen (gen-udpeges) og YL-repræsentant 
Marie Frølund (Ikke på valg) 

iv. Suppleant for interne revisorer. Bestyrelsen vil gerne takke Dennis 
Schrøder Hansen for at have bestridt rollen som suppleant. 
Bestyrelsen indstiller Sanne Grønvall Kjær Hansen til revisorsuppleant 

v. Indstilling til DSKMs forskningspris: Overlæge, professor, Claus Moser 
b. Foreslået vedtægtsændring er fremsendt rettidigt. Ser om forslag kan godkendes 

ved ordinær GF. 
c. Godkendelse af MRSA netværksgruppens kommissorium. 
d. Udpeget overlæge Lise Kristensen til arbejdet sammen med Dansk Oftalmologisk 

Selskab (DOS) vedr. retningslinje omkring øjenscreening af patienter indlagt med 
systemisk svampeinfektion 

e. Overlæge Marianne Kragh Thomsen, Aarhus, er udpeget som DSKM 
repræsentant til den nationale gruppe vedr. COVID-19 behandling: Nationale 
kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af patienter med COVID-19. 
 

 
10. Diverse punkter 

 
a. SSTs arbejdsgruppe for specialeplanlægning – paraklinik (USJ) 

Bredere mandat søgt via fællesmøde i DSKM regi 
Møde igen i april i SST i forhold til at afslutte processen og indstilling til 
undergruppe 2.  
Klinisk Immunologi sammenskriver udkast til fællesbearbejdning ved andre 
specialer. Biokemi ønsker fælles svar fra biokemi, mikrobiologi og 
immunologi, mens patologi og genetik ønsker at svare selvstændigt. 
Mikrobiologi har argumenteret for at det er vigtig at vi svarer samlet. 

b. Skriv til SST/SUM vedr. robusthedsplaner. Udskudes til næste BM (USJ) 
c. Vedledning til diagnostik ved SARS-CoV-2 ”gennembrudsinfektioner” ved DSKM 

og DSI (TVS) 
d. Forretningsorden for BM (TVS) – skydes til konstituerende BM 
e. Strategi for DSKM (USJ) - Mail fra YKM diskuteres 
f. IVDR (TVS) – TVS indkalder til møderække vedr. kommissorium 
g. MedCom – test af visning af svar til patienter (TVS) 
h. Forfatterskaber på Læge og patienthåndbogen – DSKM starter processen i 

forhold til arbejdet om at kvalificerer emner og forfattere. 
 

11. Evt. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Greve 
20220320 


