Referat af møde 24/1-2013 i Sandkasseudvalget / YDSGH
Endoskopikurset
Dato & sted for næste kurser: 23/4 og 2/10-2013 (Kristoffer). Begge på Køge og begge
samme struktur som sidst: Formiddag teori, eftermiddag praksis = tre poster; ni deltagere i
alt. Der bliver fra nu af brugerbetaling på 500 dkr. Kristoffer prøver at få frokosten
inkluderet i prisen. Kan der være et par studenterpladser gratis?
Der er ikke så mange tilmeldinger endnu, så behovet er måske mindre end ét hvert halve
år per region? Vi får se.
Endoskopikurser kunne afholdes i Vest også. Men i Skejby kan man få en dags
introduktion gratis, så der vil et kursus være overflødigt. Endoskopikurser i Aalborg er
gratis for ansatte.
Anne og Thomas undersøger om vi kan arrangere noget som et YDSGH-samarbejde med
de lokale endoskopiafsnit.
Crash course
Tid & sted 14/4-2013, Århus. Ikke så mange tilmeldinger endnu, men det kommer
forhåbentligvis når vi får reklameret lidt mere.
Stiler mod et lignende kursus til efteråret i Øst; Maja er tovholder og kopierer Anne og
Thomas koncept til punkt og prikke.
Annoncering for YDSGH
Bestyrelsen har givet tilsagn til at bruge 5000 dkr til annoncer i MOK (Sund & Hed + Acuta
er gratis).
Annoncen godkendes med enkelte småændringer (DSGH-logo). Sættes i snarest for at få
tilmeldinger til crash- og endoskopikursus.
Annoncen sendes også rundt per mail så vi andre kan printe og hænge op på afdelingerne
(se nedenfor vedr. fordeling).

Øvrig synliggørelse
Anne præsenterer flyer som godkendes med enkelte ændringer, bla. QR code.
Kan printes ud på alm. papir af udvalgets medlemmer, og deres kontakter på flg.
hospitaler:
o Anne: Aalborg, Randers, Hjørring, Viborg
o Thomas: Århus, Horsens, Herning, Silkeborg
o Sidsel: Uni Århus
o Maja: Odense, Esbjerg, Gentofte, Køge, Glostrup
o Kristoffer: Hvidovre, Bispebjerg, Amager
o Johan: Herlev
Postkort: Koster 1dkr/stk. Printes når vi ved hvor meget der er tilbage efter annoncering.
Præsentation af materiale og ideer til Forskningens dag
Ikke lavet endnu; Maja sender i løbet af foråret
UL kursus
Forår engang. Arrangeres af Lasse Bremholm og Peter Thielsen. Endnu ikke dato.
Samme princip som endoskopikurset.
Ekstern hjælp til YDSGH
Bla. henvendelse fra phd studerende i Odense og UL-interesserede læger på BBH. Vi er
absolut åbne for at tage i mod hjælp til praktiske ting. Intet konkret aktuelt, men holdes i
baghovedet.
Dokumentgodkendelse af "hvordan kommer man i gang med forskning"
Skrevet af Kristoffer, Johan, Maja.
Svært at definere målgruppe. Må være yngre læger (stud, KBU, intro), som slet ikke har
forsket.
Godkendes når den er skåret lidt til.
Retningslinier for industri-samarbejde
Som i mail fra Lasse (21/12-12) – vi spørger bestyrelsen når vi har konkrete planer og

beder først firmaer om hjælp når bestyrelsen har godkendt forslaget.
Næste crash kursus kunne være kandidat. Fordi vi så gerne vil lave kurserne gratis. Dvs.
spons til refusion af transport, underviserløn, lokaler, kaffe.
Der er debat om holdningen til firmaer som spørger til, om vi vil være medarrangør til et
kursus. Skydes til hjørne.
Hjemmesiden
Skriv til Johan eller Kristoffer hvis vi vil have lagt noget op på Y-DSGH fanebladet. Så
redigerer de og sender videre til Søren Meisner.
Fortsat et ønske om en mere letlæselig instruks á la cardio.dk; ønske om app med gastrohepato-scores, som man kan linke til på hjemmesiden.
Facebooksiden
51 danske followers og 3 udenlandske. Skriv til Johan eller Kristoffer hvis vi vil have lagt
noget op som “YDSGH”. Nu med QR-code.
Næste møde
Århus onsdag den 15/5 hos Sidsel eller Thomas.

