
Kære kolleger, 

 

Yngre Kliniske Mikrobiologer (YKM) inviterer til YKM forskningsmøde fredag d. 27/10/17 på 

Odense Universitetshospital med temaet  

 

Klinisk Mikrobiologisk forskning nu og i fremtiden 

 

Mødet er målrettet yngre læger i specialet; uddannelseslæger, yngre læger i uklassificerede 

stillinger, ph.d. studerende og øvrige læger i forskningsstillinger, men vil være åbent for alle. 

 

Mødet vil give mulighed for at yngre læger i specialet kan præsentere deres forskning, 

danne netværk og lære af hinanden.  

Ydermere planlægges undervisningssessioner, der giver mulighed for at lære om specifikke 

emner i klinisk mikrobiologisk forskning fra kolleger med særlige kompetencer. 

 

Tre erfarne ældre kolleger vil give deres perspektiv på hvor forskning i klinisk mikrobiologi 

bevæger sig hen. 

 

Præsentation af forskningsprojekter 

Deltagelse i mødet kræver umiddelbart ikke indsendelse af abstract, men vi forventer, at 

læger, som deltager i forskningsprojekter, vil have lyst til at give en kort præsentation af 10 

minutters varighed til mødet.  

Man kan præsentere planlagte forskningsprojekter, igangværende projekter eller afsluttede 

projekter. Det er tilladt at præsentere projekter, som er præsenteret andetsteds forinden. 

Oplægsholdere vil blive udvalgt på baggrund af indsendte abstracts. 

 

Afholdelse af workshops 

Yngre læger med forskningserfaring opbygger hurtigt specifikke kompetencer. Mødet giver 

mulighed for at læger med specifikke kompetencer kan give dem videre til yngre kolleger. Vi 

vil derfor opfordre til at mulige undervisere kontakter os med forslag til hvilke kompetencer, 

de vil kunne undervise andre kolleger i. Sessionerne er påtænkt at vare 45 minutter. Kontakt 

gerne arrangørerne for mere information. 

 

Deadline for indsendelse af abstracts og tilmelding er mandag d. 1. oktober 2017 kl. 

12.00.  

 

Tilmelding og indsendelse af abstracts sendes til work@kristianbagge.com. 

 

Vi ser frem til et lærerigt og inspirerende forskningsmøde. 

 

Venlig hilsen YMK forskningsmødegruppen 

 

Thomas Vognbjerg Sydenham (HU læge Syd)  

Hans Linde Nielsen (Afd. læge Nord)  

Uffe Schneider (HU læge Øst)  

Frederik Hertz (HU læge Øst) 

Nanna Andersen (ph.d. stud, OUH Odense) 

Kirstine Søgaard (HU læge Nord) 

Kristian Bagge (Introlæge KMA Hvidovre) 
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