Referat af FYAs bestyrelsesmøde 20. februar 2008, Torvegade
Dagsorden
Gustav skriver referat
Seneste referat godkendt uden bemærkninger og opfordring til fortsat kortfattet og
fremhævning af opgaver og ansvarlige.
Kurser:
Blødningskurset
Kim står for bestilling af sandwich fredag d. 29.2. fra Bagel Company (Per
Martin giver tlf. antal tilmeldte den 28.2. og sørger selv for kaffe og kage fra
kantinen)
Carsten sender mail til Jørn Dalsgaard om at få flere tilmeldinger fra DSTH-folk.
Husk også FYGO. Spred poster fra fya.nu til kolleger i tilgrænsende specialer.
Opsættes i stort konf.rum HOC

Blok-kurset
Pia checker lokaler med Andre Miran dagen før. Pia, Jette, Mona, Per Martin
og Carsten deltager og er praktiske grise. Kan næppe forvente at stå forrest.
Andre sætter underviserne i detaljeret program med tider. Teori, UL-scanning
af figuranter, Brauns nervestim.udstyr (penne?), nålehåndtering i kød.
Kontakt til SATS for at rekruttere figuranter – de og et antal SATS´er tilbydes
gratis deltagelse for ti personer til Blødningskurset som tak. ER aftalt d.d.
Carsten vil kontakte Christian Christiansen
GE sørger for forplejning
Andre, Thomas B, Bo Gottschau, Jens Børglum hele dagen
Michael, Christian halvdags
Shock 2008
Århuskurser, shock og blødning
25. September 17-21, aud. På NBG/SKS
Og 4., 5. Eller 6. November tilsvarende

Mona taler med OM, CVR. Gustav inviterer Jørgen Bendix og Benny Sørensen.
Enten en times foredragshonorar eller halvdagstakst sv.t. faktisk
tilstedeværelse. Abbott som sponsor? Klaus Hundebøll.
OBS - DAS Info deadline 3. marts
Sidste overvejelse: Heldags shockkursus 2008 i Århus ?

Nyt fra udvalgene
Pia og Mona, DASAIMS Udd.udv: Uddannelseslægerne stiller store krav til kvaliteten på Akurser og lader det afspejle i evalueringer, hvis forventninger ikke mødes. FYA bakker
fuldstændig op om forventningerne til høj faglig kvalitet på hvert eneste A-kursus. Der er
efterspørgsel på ændringer på kurser som over flere år har fået mindre positive
evalueringer. FYA bakker helt op om kursuslederes efterspørgsel på evalueringer i
sædvanligt godt feedbacksprog.
Faglig profil udkast mailes af Pia til FYAs bestyrelse. Regionerne vil ikke acceptere
tidsforlængende meriterende aktiviteter som fx tidligere bedrifter som udlandsrejser eller
erfaring fra andre specialer.
Pia fremhæver sammenligning med erhvervslivet som sådan hvor ansættelser baseres på
øjeblikkelige vurderinger af fx mentale og personlige egenskaber.
Samtaler på 15-20 min med en udvalgt mellemgruppe af måske-egnede er Udd.udv.
øjeblikkelige hensigt, hvor kandidaterne skal sælge sig selv. Match til varieret indhold i
forskellige blokke af HU-stillinger.
Hovedstadens følger af strukturreform og udvidelse af antallet af HU-stillinger er
problematisk i f.t. vanskelig udvidelse af neuro- og thoraxblokke.
Der blev uddelt stor ros til FYAs hjemmeside, og udvalget er næppe helt vildt
uimponerede af FYAs arbejde.
Juniorinspektorer: se www.fya.nu for Susanne Scheppans referat og debatten på
læger.dk:
Skrivebord > Medlemsdebat > Inspektorer > ”Inspektorer – anæstesi”
Carsten opfordrede 3-4 gange i løbet af mødet til at bruge DASInfo aktivt til annoncering
af hvad som helst.
DASAIM bestyrelsesinternat, Hindsgavl: Intet væsentligt at rapportere. DASAIMs årsmøde
2008: Lørdag stadig med? Ja! FYA session? Skal fastlægges på vort internat – emner
meldes ind før da: Fremtidens anæstesiolog – nu i profil ☺ Tidligere altid så pæne – måske

lidt provokerende i år? FYA stand og session på SSAI 2009 (erstatter DASAIMs årsmøde
2009) CT og Jette tager det med til DASAIM møde den 28.¨

Sandkassernes samarbejde med YL/Lægeforeningen
Lægefagligt > Videnskab > YL fraktionerne
Karrierevejledning

Hjemmesiden www.fya.nu
Spørgsmål får emneoverskrifter og et ansvarligt bestyrelsesmedlem sørger for svar
derindenfor med c.c. til øvrige bestyrelse.
Kurser og kontingent – Per Martin
Hjemmeside – Kim
Uddannelse – Pia og Mona
Andet – Gustav
Kontakt formanden – Carsten
Udgifterne til hjemmesiden er knapt betalt af os – faktisk løser Michael tekniske opgaver
uden videre afregning… Bestyrelsen ser ikke noget problem i at der årligt budgetteres
med samlede omkostninger til hjemmesiden på kr. 5000,- Nærmere fordeling og
afregningsform drøftes på internatet. Oplæg ved hvem?
Formidling af udlandserfaringer kunne foregå via hjemmesiden. Debatforum (med
kommercielt indhold frabedt) giver alle mulighed for at lægge indhold, som FYA ikke skal
stå inde for.

Eventuelt
Plan for internat dagsorden:
FYA session
Rekruttering til bestyrelsen
Webmaster, teknisk assistance, samlede omk for www.fya.nu
Opdateret FYA medlemsliste

Billeder til hjemmesiden
Begge kursusaftener i Århus fastlægges endeligt
Sammenligning af HU-forløb

