Første møde i Sandkasseudvalget i Domus Medica juni 2012-06-28
Kontakt person til bestyrelsen af DSGH: Lasse
Nye medlemer skal udpeges (håndplukkes) for en periode på 4 år og skal sanktioneres af
bestyrelsen for DGS. Kan genvælges for 4 år mere.
Præsentation af udvalgets medlemmer:
Lasse: Arbejder i Køge. Medlem af bestyrelsen for DSGH. Arbejder mest med skopi og UL.
speciallæge i marts 2012
Johan: Phd skrivende i IBD Herlev siden 2006 ved Pia Munkholm. Færdig med KBU. ´Samarbejdet
med Ferring og Tillotts.
Kristoffer: Kender Johan fra studiet. KBU og nu introstilling på Amager, bred intern medicin.
Maja: Halvvejs igennem hoveduddannelse i Gentofte/Køge. Mest Hepatolog, laver forskning med
ikke ph.d. studerende. Ønsker vi arbejder med sociale aktiviteter, rekruttering til faget og fremmer
GI forskning.
Anne: Aalborg i introstilling, post doc forskningsstilling i Göteborg fra sept. 2012 indtil start i
hoveduddannelse. Ph.d. i oesophagussmerter. Arrangerer 1 dags forskningsmøder i scandinavian
association of GI motility. Vil gerne oprette crash-kursus i gastroenterologi og case-baseret
endoskopikursus.
Thomas Sanddal (ikke til stede): Hepatolog, forskning i Århus, PhD afleveres om 3 mdr, I fase 2 af
hoveduddannelse. God underviser.
Ønske et medlem som er medicin studerende. Endnu ikke fundet. Kommer senere

Kommissorium:
Alle støtter op om kommissoriet fra DSGH bestyrelse.
Ikke selvstændig økonomi: udvalget kan ansøge om penge.
Formand: Maja er valgt enstemmigt.
Næste møde: 4. oktober kl. 15.30 2012 hos Anne i Aalborg. Alle mailer deres mobilnumre og
adresser til alle.

Støtte social aktivitet
Årsmødet: øl før middagen med præsentation af sandkasseudvalget og dets aktiviteter helt
uformeldt. Lasse skaffer os tid. Maja er ansvarlig for at præsentere os uformelt. Anne er på kongres
og kommer ikke.
Socialt arrangement ved alle vigtige årlige kongresser: et møde socialt en af dagene. Vil blive
planlagt fremover. Første gang til UEGW. Endnu ikke nogen sat på som ansvarlig.
Sandkassekurser: social event bagefter. Bliver integreret i programmet og ansvarlige er de, der
planlægger kurset.

Målgruppen
Overvejelser om evt. at finde stud med (forskningsårsstuderende/MD-PhD ordning) at få med, for at
dække dem, der ikke er 100 % sporet ind i Gastro-uddannelsesprogram. Endnu ikke besluttet.
Thomas er på sagen.

Aktiviter
Der tilstræbes med tiden at holde både kurser forår og efterår. Følgende tiltag er blevet besluttet at
starte op med:
Kursus:
1 dages Crash kursus (forår på sjælland, efterår i jylland?, Første gang planlagt til
Februar 2013): Præsentation af faget: hyppigste sygdomme (IBD, Cirrhose, refluks, eksotiske
sygdomme? mm), hvor finder du gode instrukser, hvad er gastroenheder?, hvilke højtspecialiserede
funktioner er der i DK? Hvile kongresser er de ”store”, gode links i faget, instruktionsvideoer mm,
Cases og noget praktisk. Viden om introstillinger og hoveduddannelse: hvor er de, hvad kræver de.
Mail rundt til alle i sandkassen under udarbejdelsen af kurset mhp. at få ideer og afstemme
forventninger til indhold. Anne og Thomas ansvarlige.
Møde:
Eftermiddagsmøde om gastroenterologisk forsknings-netværksmøde: fremlæg
protokol eller forskningsprojekt i trygt forum + vægt på dannelse af fagligt netværk. Planlægges til
efterår 2013. Maja ansvarlig. Obs for overlap med forskningudvalget i DSGHs arbejde, hvorfor
første kursus først ligger i 2013.
Andre forslag, som ikke aktuelt effektueres:
Endoskopi quiz/case-kursus. Case-baseret undervisning udfra billeder, hvor bioptering, behandling
og planer gennemgåes. Kunne være i sammenhæng med de eksisterende skopikurser.

Formidle information: PR ansvarlig_navn: Kristoffer og Johan
Følgende er blevet besluttet at arbejde videre med:
Hjemmesiden for DSGH Den faglige information.
Kristoffer og Johan skal finde ud af/beslutte strukturen til
sandkasseudvalgets del af DSGHs hjemmeside og sende forslag ud til
hvilke områder vi skal dække. Alle i sandkasseudvalget sender de links,
vi synes er gode og skal deles. Brainstorm: journalkoncept for yngre
gastroenterologer, Link samling, instrukser, guidelines, power point
shows for god undervisning, endoskopibiblioteker (billeder) mm.
reklame for facebookside. ”Gastroenterologi og hepatologi for
dummies”: instruks i at komme ind i specialet på hjemmesiden.

Facebook/Mailliste:

(kommer senere, når hjemmesiden er oppe at køre)
Den sociale information
+ information om kurser, sociale tiltag på kongresser (Datoer på
kongreser: ”vi mødes på cafe her kl xx”). Endnu ingen ansvarlige.

Til afdelinger med intern medicin: (kommer senere)
Mails: Hvem sandkasseudvalget er (mail 1), hvilke kurser vi holder +
datoer(mail 2). Endnu ingen ansvarlige.

Årsmødet:

I baren 30 min før velkomstdrinks til gratis fadøl: uformel information
om at vi er oprettet og vores formål. Ansvarlige: Lasse finder tid, Maja
står for præsentationen af sandkassen.

Karriere dag/specialevalgsdag: (kommer måske senere)
For hver region, lave et koncept, der kan out sources. Mangler ansvarlig
for dagen på KU 12. okt. 2012??
Adresseliste:
Maja Thiele
Nansensgade 58C, 2.th
1366 Kbh K
tlf: 61682138
Anne Lund Krarup
Broagervej 28
9260 Gistrup
tlf: 28500582
annelundkrarup@gmail.com, apslk@rn.dk
Kristoffer Kofod Vinding
adr: Niels Ebbesens Vej 14, 3. th, 1911 Frederiksberg C
tlf: 29651979
Johan
kommer senere..
Strandvejen 142
2900 Hellerup
tlf: 38689881
Thomas
Jacob Adelborgs Alle 29
8240 Risskov
tlf: 51293791

Ændringer til referatet skal sendes til undertegnede inden for 14 dage, ellers forventer jeg I er enige
☺
Anne Lund Krarup 29/6-12

