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Jydsk Medicinsk Selskab
Bestyrelsens strategimøde på Klitgaarden i Skagen den 24- & 25-01-2014

Hér er vi — Jakob, Jens, Ulla, Stig, Ulrik, Signe, Peter og Ole
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Deltagere
Hele Bestyrelsen, dvs. —









Jakob Starup Linde
Jens Frederik Dahlerup
Ole Færgeman
Peter Vestergaard [fra lørdag]
Signe Engkjær Christensen
Stig Andersen
Ulla Bartels
Ulrik Gerdes

Fremtiden for JMS
Vi tager lige en tørn til de næste 100 år…!

Reorganisering af sekretærfunktionen




Splittes op i logistiske opgaver og kommunikationsopgaver (herunder webmaster)
Jakob pudses på de første og Ulrik tager sig de andre
Ulrik opdaterer en eksisterende vejledning til sekretærfunktionen

Samarbejde med Folkeuniversitet
Vi var meget tilfredse med efterårets arrangementer, og Marie Kruse Larsen fra Folkeuniversitet (FU)
har givet udtryk for at tilfredsheden er gensidig. De synes, at vi har mange gode idéer og er interesserede i et fortsat samarbejde.


Se også mail fra Peter & Marie den 28-01-2014

Strategiske overvejelser —





Samarbejdet kan øge kendskabet til JMS og udvide selskabets berøringsflade
Vi kan supplere vores nuværende møder med tematiske arrangementer i samarbejde med FU,
eller erstatte vores 3 møder i efterårssemestrene med sådanne — se mere nedenfor
Det gør ikke noget at vi vender os mod lægfolk som deltagere i sådanne arrangementer
Arrangementerne skal naturligvis være gratis for medlemmer af JMS, og FU skal sikre en
teknisk løsning i forbindelse med tilmeldinger

Møder 2014
Foråret
Planlægningsarbejdet er i gang. Auditoriet på Skejby er booket —
06-03-2014 :: Noget om fedme [Jakob]
03-04-2014 :: Noget om konkurrencestaten og sundhedsvæsenet [Ole]
22-05-2014 :: Noget om ondartede kræftsvulster i leveren [Jens F]


NB! Husk generalforsamlingen denne aften!

Efteråret
Afholdes i samarbejde med FU —

Emner
Vi diskuterede disse —

Ulrik Gerdes
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Kost og ernæring 1. Hvad er for meget? [Noget om fedme]
Kost og ernæring 2. Hvad er for lidt eller forkert? [Sund kost gennem 100.000 år, gener & kost,
diverse kostmoder]
Grænserne mellem at være rask og syg [Hvornår er du rigtig syg? Overdiagnostik og
overbehandling. Hvad og/eller hvem driver udviklingen? Et godt og/eller langt liv?]

Men se også Maries omtalt af EU-projektet »Researchers Night« i den videresendte mail fra Peter.

Diverse om vores møder [forårssemesteret]
Hvor skal de holdes?





Arrangementerne i Skejby er kostbare, cirka 10.000 per møde. Kunne vi få rabat?
Kan der findes et andet sted? Matematisk Institut? Auditoriet på AUH, Risskov?
Det skal være et sted der er let at komme til (Skejby er også et problem i den sammenhæng).
Et af møderne i skal holdes i Aalborg

Tider



Vi holder fast i starttidspunktet kl. 19:00, men stræber efter at slutte senest 21:15
Standarden kunne være —
 19:00 — 19:05 = Velkomst
 19:05 — 19:30 = Første foredrag
 19:30 — 19:55 = Andet foredrag
 19:55 — 20:20 = Pause
 20:20 — 20:45 = Tredje foredrag
 20:45 — 21:10 = Fjerde foredrag
 21:10 — 21:15 = Afslutning

Opdaterede vejledninger
Vores vejledninger til mødeledere, eksterne arrangører og foredragsholdere skal opdateres og
publiceres på det nye website [Ulrik]


Det skal bl.a. indskærpes foredragsholderne at overholde tiden og mødelederne at være
strikse

Om annonceringer af vores møder
Folk kommer selvsagt ikke, hvis de ikke ved at møderne findes…!









Mere knald på nyhedsmails til medlemmer, så de bliver mere læste
Fortsat brug af sociale medier: Facebook, LinkedIn, Twitter og vis.dk
Kan vi få nogle billigere opslag i Ugeskrift for Læger og Dagens Medicin, herunder i de
elektroniske versioner og de tilhørende nyhedsmails?
Systematisk brug af Ugeskriftets debatforum, inklusiv blogs [Ulrik har en blog, som i et vist
omfang kan bruges til formålet]
Brug af de jyske Lægekredsforeningers nyhedstjenester?
Brug af de store sygehuses intranets? [det har vi prøvet, men det er svært at holde styr på
hvem der passer nyhedsformidlingerne rundt omkring]
Annonceringer i Acuta
Opslag med brug af QR-koder

Emner til fremtidige møder
Vi kan sætte fokus på tværgående emner, som ingen andre beskæftiger sig med, og som gerne har en
vis folkelig appeal, fagpolitiske og/eller politiske vinkler. Der må gerne optræde nogle kendte
ansigter.
Emner som blev nævnt og diskuteret i varierende omfang —
Ulrik Gerdes
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Lægeligt ansvar og prioritering. Noget om etik (Mogens Skalborg), tvang, patientinvolvering
(empowerment), intensiv behandling, kan/skal alle forsøges reddet?
Det gode lægeliv. Findes det? Den udbrændte læge (Ugeskriftet). Lægen som lønmodtager
(Leif Vestergaard) og lægen med arbejdet som et kald (Helle Hedegaard Hein)
Komparativ fysiologi. Bjørnen sover... Eller gør den? Er der noget vi kan bruge i
lægevidenskabelige sammenhænge?
»Om nogle få år vil læger kunne...« Gennemgange og diskussioner af lægevidenskabelige
vidtløftigheder, der ikke viste sig at holde vand. Hvad kan vi lære af det? Bør forskere fx være
lidt mere tilbageholdende med at skabe urealistiske forventninger?
 Se fx denne lille sag fra 2009: Klik hér
Sundheds-it — kunne man gå helt nye veje? Kunne man fx lære noget af udviklere af komplekse computerspil? Grafiske interfaces der emulerer kompleksiteten i klinisk praksis, og som
kan sikre overblik over og sammenhæng i informationerne?

Rekruttering af nye medlemmer
Strategien med at udlevere breve til nye kandidater fra Aarhus Universitet har ikke givet ret meget
respons, typisk kun 2-3 nye medlemmer hvert semester.


Vi forsøger med at udlevere vores jubilæumsbog og et brev, også til kandidater fra Aalborg
Universitet

Økonomi [kort]
Kort information fra Jens —



Folkeuniversitetsprojektet i efteråret 2013 har kostet omkring 0,5 million kr.
Vores formue er nede på omkring 1 million kr.

Legaterne
Det har ikke været en udpræget succes, men strategien kan måske fikses lidt op?

Website
Ulrik er ved at fylde diverse på det nye site, men får brug for lidt ekstern konsulentbistand til
forskellige opgaver med Wordpress-værktøjet (fx sikkerhedskopiering, opdateringer, opsætning af
system til udsendelse af nyhedsbreve, tilpasninger til forskellige browsere, flytning af Google-hits fra
dk-sitet til org-sitet).


Jens F har givet en rammebevilling på 10.000 kr. og Ulrik vil finde lokal person til arbejdet,
med det krav at arbejdet udføres som sidemandsoplæring.

Vi skal finde ud af hvordan videoerne fra jubilæumsmøderne kan publiceres via websitet. FU må have
en idé.

Diverse
Ikke-lægers adgang til medlemskab?
Folk kan i princippet godt blive associerede medlemmer, men vi bestemmer hvem vi vil have med.


Ulrik har fået en konkret henvendelse, som vi ikke ønsker at imødekomme.

Ulrik Gerdes
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