Referat fra FYA´s bestyrelsesmøde den 3. maj 2007.
Tilstede: Carsten Tollund, Kim Wildgaard, Anne Øberg Lauritsen, Per
Martin Bådstøløkken, Pia Bredahl.
Afbud: Tina Horsted, Jette Pærregaard.
Kim orienterede omkring juniorinspektorordningen.
Juniorinspektorordningen er blevet gjort permanent. Bestyrelsen var enige
om at udpegningen af nye juniorinspektormedlemmer foregår via FYA.
Kim efterlyste en ”opskrift” på et inspektorbesøg – hvad man som yngre
læge kan gøre før et sådant besøg. Anne henviste til det tidligere skrevne
på hjemmesiden.
Vi aftalte at følgende gælder for juniorinspektorerne:
1) Man kan være juniorinspektor 1 år efter opnået
speciallægeanerkendelse, med en mindre margen.
2) Oplagt at senior-inspektorer kan rekrutteres fra tidligere
juniorinspektorer. Carsten vil holde et oplæg omkring dette i
DASAIM´s bestyrelse.
3) Vi ser ingen problemer med at juniorinspektorer indenfor
anæstesiologi kan være juniorinspektorer indenfor andre specialer.
Opfølgning på kurser.
Niels Henry Secher har forespurgt om shockkurset kan blive et DACRAkursus (altså pHd-kursus)? Bestyrelsen enige om at det kan det ikke. Det
er et FYA-kursus – men pHd´ere samt andet godtfolk er selvfølgelig
velkomne jvf. de almindelige tilmeldingsbestemmelser.
Shock-kurset i øvrigt ok. Auditorium 2 på RH bestilt. Carsten + Tina vil
kontakte kopi-Allan mhp. at få trykt postere og få labels på
anæstesiafdelingerne i DK. Anne vil sørge for forsendelsen af disse, skal
gøres før næste bestyrelsesmøde.
Blødnings-kurset den 5. marts 2008. Aud. 1, RH bestilt vi Carsten. Carsten
har tidligere rundsendt et udkast til kursusdagen. Alle foredragsholdere på
plads?

Carsten gjorde opmærksom på, at der skal sendes tilbagemeldinger
(evalueringer) rundt til underviserne.
Uddannelsesprisen.
Ad uddannelsesprisen, skal en ”annonce” sendes til DASAIM´s
hjemmeside. Det blev foreslået, at kun yngre læger kan indstille til prisen.
Kim kom med det forslag, at det kunne være den afdeling der havde fået
den bedste inspektorrapport der fik prisen.
Bestyrelsens fremtid.
I stedet for Jette, har Lasse Høegh Andersen, Glostrup sagt ja til at være
med i bestyrelsen. Anne forlader posten til GF, det samme gør Tina
formodentlig. Vi blev enige om at sætte en ”kontaktannonce” på
hjemmesiden i håb om at skaffe nogle interesserede, helst også i region
syd og nord. Pia vil forfatte en kontaktannonce.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden blev egentlig ikke diskuteret, til gengæld blev vi enige om at
sende en gruppemail ud i FYA-regi, der skulle omhandle følgende:
Hjemmesiden
Shockkursus
Bløderkursus
Uddannelsesprisen
Revideret målbeskrivelse
Specialeprofil?
Inspektorordningen
Kontaktannonce.
Næste dagsmøde, er hos Carsten den 3. september 2007.

Således opfattet, Anne Øberg Lauritsen, referent.

