E-journal club DASAIM - Redaktør møde 7/6-´17 Rigshospitalet.
Tilstedeværende: Martin Kryspin Sørensen (MK), Charlotte Runge (CR), Asger Granfeldt (AG), Søren
Rudolph (SR), Jakob Højlund (JH).
Dirigent og referent: MK.

1: Diskussion om overordnede målsætninger for E-journal Club´en
MK: Stor tak for det store frivillige arbejde der er blevet lagt af emneredaktører og ved gæsteindlæg, og
den kvalitet der bliver leveret.
SR, JH: Udgivelserne skal inspirere til at læserne søger mere viden indenfor det emne, der bliver diskuteret.
AG: Læserne får ikke søgt/læst originalarbejderne, mere udførlig gennemgang end blot inspiration.
JH: Målgruppe formentlig mest yngre læger. Vi skal hjælpe læserne over i en udvikling, hvor de tør stille de
oplagte grundlæggende eller "dumme" spørgsmål, da denne evne synes aflært/kontrolleret i lægegruppen i
modsætning til ex anæstesisygeplejerskerne.

2: Organisation, herunder kommentarer til "pitch", frekvens, gæsteindlæg, distribution, diskussionssektion,
andet
Generelle kommentarer: Frekvens i udgivelser god ca. 8-10 årligt, godt med samlet udgivelse hver gang.
CR: Gæsteindlæg er generelt gode og øger bredden og målgruppen og nuancerne i indlæggene.
MK: Nyt logo på vej.
MK: Diskussion sektion bør der ikke arbejdes på pga risikoen for at den står gabende tom.
SR: Kulturelt fænomen i lægegruppen i DK at vi ikke diskuterer i den type fora.
MK: Mulighed for distribution via lokale netværk/e-mails.
AG: Kvantificering af trafik?

3: Kunstneriske begrænsninger / skitse til skabelon
MK: Behov for at opstille kunstneriske begrænsninger.
JH: Skitsen til Skabelonen er for tight, behov for friere rammer. Ikke nødvendigvis kun originalarbejder ex.
SR, MK: Mulighed for kategorisering. Dette ville skabe plads til de forskellige tilgange til indlæggene.
AG: Analyse af eksempelvis styrker/svagheder i forsøgsdesign er vigtigt at gøre læserne opmærksomme på.

4: Mulighed for Podcasts / optagelser fra Årsmødet / evnt Podcast redaktør
Ingen ved mødet ønsker sig at påtage dette. Frygt for at niveauet ikke bliver højt nok.
SR, MK: Podcasts skal være redigerede ellers bliver det en fiasko.
SR: Måske kunne en ildsjæl i FYA være en mulighed?

5: Oplæg Årsmødet
Generelt stor opbakning.
CR, SR: Nytænkning i setup, ex center scene, virtuelle internationale deltagere, minus powerpoint, mfl.
MK: Udgivelse af baggrundsmateriale på forhånd via hjemmesiden er en mulighed.

Plan/Beslutninger:
- Frekvens i udgivelser 8-10 årligt beholdes.
- Kategorisering af indlæg ex Klassisk, Free surfing, mfl Ved MK. Logo for hver underkategori ved MK.
- Skabelonen får skåret kanterne af mht nogle af begrænsningerne ved MK. Skal være rettet mod et Klassisk
indlæg og skal kunne gives til kolleger mhp Gæsteindlæg.
- Skype-møde planlægges ultimo august 2017 mhp Årsmøde-indlæg og øvrigt.
- Kontakt til FYA mhp ideer til Podcast-videreudvikling, ved MK.
- Kvantificering af trafik, MK vil eksplorere dette.

Således opfattet.
Martin Kryspin Sørensen

