
 
 
 

Referat fra møde i Yngre Genetikere:  
 

D. 18-08-2015, Telefonmøde. 
 
 
Til stede: Maja Smerdel, Lone Krøldrup, Simon Frost, Line Borgwardt og Marie Hvidbjerg 
 
1) Godkendelse af referat 
 
2) YGs drøftelse af fremtidig arbejdssituation for YG blev aflyst pga. sygdom. Maja 
forespørger, hvad gruppen tænker om, at punktet i stedet drøftes på internatmødet. Der er 
blandede holdninger til dette forslag. Forbeholdet er, at internatmødet er et blandet, 
videnskabeligt forum, hvor ikke kun genetikere deltager. Lone tænker, det ikke passer så godt 
ind i konteksten og foreslår at gemme emnet til næste GF. Dog blev internatmødet foreslået af 
Jens Michael Hertz som muligt alternativ til generalforsamlingen. 
 
3) Planlægning af YGs oplæg til internatmøde i november: der er afsat 2 timer til vores 
rådighed fredag formiddag fra kl. 10-12.  
Der er taget kontakt til føtalpatolog, der afventes endeligt svar.  
Ud over dette indlæg spørges til andre muligheder. Der foreslås oplæg fra udlands ophold fra 
klinisk genetikere. Marie og Maja tager kontakt til foreslåede personer.  
 
4) Spørgsmål vedr. specialets synlighed: skal der gøres en mere overordnet indsats for at 
synliggøre specialet og vores arbejdsområde over for andre samarbejdspartnere og nye læger. 
Der har været lignende tema for 2 år siden,  hvor der blev taget initiativ til bl.a. oplæg hos 
gynækologer og praktiserende læger, skrev til 12-mandsgrupper. Indsatsen startede i Region 
Syd. Der er kun holdt oplæg 2 gange siden da og Vejle har en henvendelse liggende. Alt i alt 
begrænset respons men oplægget til 12-mandsforeninger kan nemt kopieres til andre 
interesserede. 
Lone forsøger at finde det frem, som hun har sendt ud. Kan bruges som inspiration. Line 
forhører sig med baglandet. Overvejelser om, hvorvidt det skal med på næste GF. 
 
5) Evt. 
Det er aftalt, at ved fremtidig korrespondance skal alle være opmærksomme på, at mails (og 
svar på disse) rundsendes til alle i gruppen.  

 
Næste mødedato: 28.09.2015 - telefonmøde. 
Alle interesserede kan henvende sig og deltage. 

 
/ Marie Hvidbjerg 



 
 
 


