
Referat fra møde i arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer 
 
23 August 2016 kl. 16 på KMA Rigshospitalet. 
 
Deltagere 
Anne Line Engsbro, Frederik Hertz, Alex Yde Nielsen, Thomas Vognbjerg Sydenham, Uffe Vest 
Schneider, Katrine Hartung Hansen, Hans Linde Nielsen, Kirstine Søgaard, Anne Marie Madsen, Lis 
Høy Marbjerg, Lisbeth Lützen, Kasper Klein, Helle Brander Eriksen, Nina Ank. 
 
1) Ny Formand. 
 
Thomas Vognbjerg Sydenham har meldt sig. Ingen andre kandidater. Han vælges uden 
modkandidater.  
 
2) Valg af nyt YM-medlem til hhv. uddannelsesrådet og til ansættelsesrådet for Klinisk 
Mikrobiologi i region øst fra næste år 
 
Katrine Hartung og Uffe Vest Schneider melder sig begge som kandidater. Der foretages valg (Alle 
fra Uddannelsesregion Øst har én stemme, ialt 7 styk). Valget ender lige. Uffe Vest Schneider 
trækker sit kandidatur og Katrine Hartung vælges til stillingerne. Uffe Vest Schneider vælges til 
suppleant. Anne Line giver besked om dette til begge råd. 
 
3) Uddannelsesdag for introlæger 2017. Er der nogle der er interesserede i arrangere 
den? 
 
Lise Erikstrup (Deltog ikke i mødet), Christian og Lis vil gerne arrangere de I fællesskab. De 
snakker sammen om det. 
 
4) Karrieredag på Panum 13/10 2016. Klinisk Mikrobiologi plejer at være 
repræsenteret. Nogle interesserede? 
 
Helle har meldt sig. Der er ingen andre der melder sig. Christian har hørt om et par mulige 
interesserede der ikke er med til mødet. Christian følger op på det. 
 
5) Diskutere fremtidig afholdelse af møder. Skal vi skifte mellem øst og vest? 
 
Dette punkt har været på dagsordenen tidligere. Det virker som en god ide at lægge det I 
forbindelse med A-kurserne, eller andre arrangementer. Det vil formentligt give flere deltagere. Så 
vil man også automatisk skifte mellem landsdelene. 
 
6) Socialt arrangement 
 
I foråret var der planlagt et social arrangement, som desværre ikke blev til noget grundet 
manglende tilmelding. DSKM har midler man kan ansøge, men vi enedes om at bruges YM´s 
midler først. Thomas vil undersøge mulighederne for at få stablet et nyt arrangement på benene.  
 
7) Evt. 
 



Nyt navn: Fremsat af Thomas. Yngre Kliniske Mikrobiologer (YNK) er en mulighed. Deltagerne til 
mødet opfordres til at overveje nye navne og sende dem til sekretæren. Ved næste møde kan 
indkomne navne gennemgås og et nyt kan vælges. 
 
Yderligere eksponering af Klinisk Mikrobiologi: Fremsat af Christian/Anne Hesselvig. Det er 
oppe om vi skal være repræsenteret andre steder end karrieredagene rundt om i landet. Det 
nævnes at der er en Yngre Lægedag i Region Sjælland, hvor der også er en 
”specialegennemgang”. Thomas vil kontakte videreuddannelsesudvalgene for at høre hvilke 
muligheder, der er. 
 
Forskning i hoveduddannelsesstillinger: Fremsat af Helle. Der er problemer med at få tid til 
forskning på afdelingerne. Det virker som om, der er meget forskel på hvor meget tid man har tid 
forskning på de forskellige afdelinger. En af måderne kunne være at få det specifikt skrevet ind i 
målbeskrivelse/logbogen, så afdelingen er forpligtet til at overholde det. Thomas tager det med til 
uddannelsesudvalget. 

 


