Referat fra møde i DSKMs arbejdsgruppe Yngre Mikrobiologer
KMA Herlev, 3. december 2014 kl. 1618
Tilstede: Mette Damkjær Bartels (MDB), Barbara Holzknecht (BH), Raluca Datcu (RD),
Lisbeth Lützen (LL), Ulrich Stab Jensen (USJ), Christian Salgaard Jensen (CJ), Sara
Thønnings (ST), Thomas Greve (TG).
Afbudt: Anne Line Østergaard Engsbro, Sissel Skovgaard, Thomas Sydenham, Uffe
Schneider
Referent: BH

1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.

2. Valg af ny formand
Ulrich Stab Jensen blev valgt enstemmigt.

3. Valg af ny sekretær
Christian Salgaard Jensen blev valgt enstemmigt.
MDB informerer DSKMs bestyrelse og webmaster om ny formand og sekretær.

4. Udpegning af ny juniorinspektor i Øst
Da BH bliver speciallæge per 1.1.15 vil hun ikke længere fungere som juniorinspektor i
uddannelsesregion Øst, og der skal findes en afløser.
Der er enighed om, at processen skal være gennemsigtig. Der er også enighed om, at
vedkommende skal være kursist i Klinisk Mikrobiologi og skal have mindst 2,5 år tilbage i
hoveduddannelse ved opnåelse af inspektorkurset (2 dages kursus udbudt fra
Sundhedsstyrelsen 2 gange om året, næste ledige plads er i oktober 2015, hvor MDB
allerede har reserveret en plads). Desuden skal det gerne være en person med erfaring
på uddannelsesområdet. BH vil skrive en mail til kursister i uddannelsesregion Øst med
start per 1.3.14 eller 1.3.15 (stillingerne forventes besat midt december) og til ældre
kursister, som vil komme i betragtning pga. orlov (ph.d.), og bede om kort motiveret
ansøgning som sendes til MDB. MDB vil give det videre til DSKMs bestyrelse, hvor den
endelige beslutning vil ligge, som skal godkendes til DSKMs generalforsamling primo
marts 2015.

5. Rekrutteringsfolderen
Der er blevet trykt 2000 eksemplarer (betalt af DSKM) og sendt ud i oktober til alle
afdelinger, flere kan rekvireres efter behov hos TG. Digital udgave vil også blive lagt på
DSKMs hjemmeside. Kommentarer gerne til TG, som allerede har fået en del positive
tilbagemeldinger.

6. Specialernes dag og karrieredagen Panum
TG: Specialernes dag afholdes i Århus og Aalborg på skift, i år var der ærgerligt få
besøgende pga. sammenfald med andet arrangement på universitetet. Man havde i år
ikke mikroskop med, men computer, rekrutteringsfolder og poster.
USJ og CJ. Karrieredag på Panum var velbesøgt, men der var mange
ikkemedicinstuderende. Man havde mikroskop og præparater med og dertil passende
cases og håndspritkassen. Desuden blev der vist en film som er lavet på Rigshospitalet.
Den kan desværre kun bruges på universitet pga. tilladelser. Som sidste år blev der uddelt
en sponsorbog ”Basisbog i diagnostiske fag” til vinderen i casesquiz.

7. Kommende uddannelsesdag for introlæger
Uddannelsesdag for introlæger blev afholdt i slutningen af maj på universitetshospital
Odense (OUH) for 3. gang. Den fik som de sidste år en rigtig god evaluering, både ang.
emnevalg og kvaliteten af undervisningen. Der er bred enighed om at dagen skal
planlægges igen næste år.
Programmet og formatet blev diskuteret med følgende overvejelser til næste afholdelse:





Evt cases/gruppearbejde i starten?
Der blev diskuteret hvorvidt man kunne give en systematisk gennemgang af
resistensmekanismer for de hyppigste bakterier. Et tilsvarende indlæg vil i så fald
pga. tidsmangel skulle erstatte nuværende foredrag om betalaktamaser i gram
negative.
OUH anses som optimal placering til et endagskursus med introlæger fra hele
landet. Evt. kunne Thomas Sydenham erstatte Gitte Nyvang Hartmeyer mhp. den
praktiske planlægning på OUH (lokalebookning og madbestilling).

USJ og CJ vil i første omgang være tovholdere for dagen, dato og foredragsholdere skal
findes snarest. Dato kan med fordel udmeldes via DSKMs sekretær. BH sender relevante
materialer til USJ/CJ.

8. Evt.
Der blev diskuteret hvorvidt møder fremover skulle afholdes mere centralt (Odense?) eller
på rul. Indtil videre har langt de fleste deltagere været fra København, og der er enighed

om, at der skal tages hensyn til den samlede transport. Desuden blev der diskuteret om
møderne kunne forbindes med et socialt arrangement (fredag eftermiddag/aften)? Indtil
videre er der enighed om at ca. 2 møder om året er passende til gruppens
aktivitetsniveau; mange ting kan diskuteres/løses per mail.
Der blev også nævnt mulighed for at udpege regionale ansvarlige.
Til at finde næste dato sender USJ en invitation ud per doodle.
Referatet vil blive sendt ud til mødedeltagere med kort frist til kommentarer og
efterfølgende til alle kursister og introlæger og lægges på DSKMs hjemmeside.

