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Bestyrelsesmøde den 6. april 2022 kl 1500-1600 
Virtuelt 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat af 18/03 2022. (vedhæftet). 
 

a. Det viste sig at være en forkert version TVS havde vedhæftet. (USJ sender det 
korrekte referat rundt til godkendelse pr mail). 

 
3. Konstituering af bestyrelse 

a. Thomas Sydenham (formand) 
b. Ulrich Stab Jensen (næstformand) 
c. Thomas Greve (Sekretær) 
d. Didi Bang (Kasserer) 
e. Katrine Hartung Hansen (menigt medlem) 

i. Katrine og Thomas Greve enes om at hjælpes ad med dskm@dskm.dk 
mailbakken. 

 
 

4. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 18/03/2022 
a. Godkendt pr mail. Dirigent har underskrevet og det er fremsent til kasserer mhp 

opdatering til banken. 
 

5. Næste bestyrelsesmøde(r)  
a. Maj (fysisk) 17/5 14-17 herefter spisning. – Katrine finder lokale i cph 

centrum/frederiksberg/lægeforeningen. 
b. August – TVS udsender forslag. 
c. Oktober (sidst) 
d. December 
e. Januar (fysisk) 
f. Marts (fysisk) 

 
6. Nyt fra formanden 

a. Kort diskussion vedr specialeplanlægning 
 

7. Nyt fra sekretæren 
 

8. Nyt fra Kasseren 
 

9. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
 

10. DSKMs videnskabelige møder 
 

a. DSKM årsmøde 2022 18.-19. marts. Opsamling – udskydes. 
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11. Beslutninger siden sidst 

a. Godkendelse af UVI arbejdsgruppens kommissorium 
 

12. Diverse punkter 
 

a. SSTs arbejdsgruppe for specialeplanlægning – paraklinik (USJ) 
i. 20/4 mødes underarbejdsgruppe 2A og gennemgår endeligt udkast, som 

SST skal skrive færdigt og derefter rundsendes endeligt udkast til 
arebjdsgruppens medlemmer. Man forventer at rapporten endeligt ligger 
færdigt til juni. 

ii. Definition af fagområder; Klinisk Mikrobiologi har ikke fagområder p.t. Vi 
støtter USJ og Lise i at lade forslag til fagområder stå tomt, idet Ulrich og 
Lise ikke har modtaget informationer om hvordan fagområder defineres og 
hvad de forventes at indeholde. 

iii. 20/4 mødes BM kort efter Ulrich og Lise har mødtes med SST. 
iv. Infomøde med YKM til slut maj/juni når rapporten foreligger. 

b. Strategi for DSKM 
i. YKM vil være en god medspiller. Afvente Yderligere planlægning til efter 

ECCMID. 
ii. Bør lave en arbejdsgruppe under DSKM(s bestyrelse). 

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

d. Forretningsorden for BM (TVS) – udskydes. 
e. Udpegning juniorinspektorer – nås ikke, tages pr mail. 
f. Fri forskningsråd (TG sender et udkast fra sekretærpostkassen som kan sendes til 

specialets professorer). 
 

13. Evt. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Sydenham 
 


