
Referat fra FYA´s internat den 16. og 17. marts 2007. 
 
 
Tilstede: Carsten Tollund, Tina Horsted, Kim Wildgaard, Anne Øberg 

Lauritsen, Per Martin Bådstøløkken, Pia Bredahl. 
Fraværende: Jette Pærregaard. 
 
 

1. Referent. Anne. 
2. Kurser. Shockkurset i nov. 06, var en succes med flere på 

venteliste, og økonomisk rentabelt. Næste kursus bliver 
afholdt den 27. november 07, i auditorium 1 på 
Rigshospitalet. Alle undervisere kontaktet, og har sagt ja 
(fraset Secher – som angiveligt nok skal sige ja). Vi 
besluttede at max. antal deltagere var 70. Carsten har allerede 
få tre sponsorer til at sige ja. 
Vi besluttede at FYA-medlemmer skulle have muligheden 
allerede nu for at melde sig til, idet der fortsat vil gælde ”først 
til mølle princippet”. Annonceringen allerede i gang på vores 
hjemmeside. Carsten tager kontakt mhp. Annoncering i 
DASAIM-info. 
Andre kurser: Regional analgesi er foreløbig død. 
”Den blødende patient” vil blive opvækket fra de døde igen. 
Denne gang som heldagskursus. Auditorium 2 er bestilt til 
den 5. marts 2008, på Rigshospitalet. Tidspunkt kl. 10-17. 
Foreløbig disposition er lavet på selve internatet, og skrevet 
ned af Carsten. 
”Ventillationsstrategier” er i støbeskeen som næste kursus, 
evt. 2008. Tina, Pia og Anne lavede brainstorming på emner 
til dette kursus – og Tina har skrevet disse ned. 
Kim spørger til muligheder angående internats-kurser i FYA 
regi. Ideen er god, men nok lidt for tidlig at søsætte. 

3. Arbejdsmiljø: Tina har forfattet et foreløbigt indlæg til 
hjemmesiden. 

4. Hjemmeside: Kim vil gerne være primusmotor på 
hjemmesiden, med kontakt til Michael Friis Tvede. Vi 



snakkede om, at hjemmesiden var kommet til at se lidt 
kaotisk ud, og at vi fortsat ønsker to kolonner på forsiden – 
som i gamle dage. Desuden var der forslag til 
ændring/tilføjelser til nogle af bjælkerne i venstre side. 
Når der er nyt til hjemmesiden mailes dette internt rundt i 
bestyrelsen, og hvis der ikke er indsigelse i løbet af en uge, 
bringes det på hjemmesiden. 

5. Valg af stedfortræder for Jette. PMB tager kontakt til Lasse 
A, hvis han ikke vil tager Anne kontakt til Pernille Haderslev. 

6. FYA vil gerne bibeholde posten som bestyrelsessekretær i 
DASAIM´s bestyrelse. Hvad FYA kan gøre for DASAIM?: 
Vi vil gerne prøve at lave en rekommandation i DASAIM-
regi, for et udannelsesforløb. Primus motor for dette: Tina. 

7. Fremtiden for FYA´s bestyrelse, visioner, nye medlemmer til 
denne. Anne går af til næste GF, PMB, Tina og Carsten 
luftede tanken om, at de nok går af om et år. Anne udtrykte 
sin bekymring for, at ”hele den gamle bestyrelse går af” uden 
at der er oplært nogle nye, hvilket jo skete for 4-5 år siden – 
hvorefter FYA havde en down periode på nogle år. Som 
næstformand blev bl.a. Kim foreslået, han vil dog tænke over 
dette. 

8. Fælles nordisk samarbejde. Carsten og PMB tager til Sverige 
den 6. september. FYA betaler rejsen men ikke evt. 
kongresgebyr. 

9. Årsmødet 2007. Der skulle forsat være styr på årsmødet. 
Titlen skal måske justeres til FYA-sessionen. Der skal sendes 
en gruppemail rundt, vedrørende uddannelsesprisen. 

10. Evt. 
11. På næste bestyrelsesmøde bliver juniorinspektorordningen sat 

på dagsordenen. Næste møde (dagtid) den 3. maj. 
12. Anne besvarer primært på indkomne mails fra FYA 

hjemmesiden. 
 

Således opfattet: Anne Øberg Lauritsen, 25. marts 2007 


