
Referat af FYA bestyrelsesinternat 4-5 april 2008 på Hotel Fakkelgaarden, Kollund, 
Kruså. 
 
Til stede: alle medlemmer af bestyrelsen. 
Formalia: Seneste mødes referat godkendt. Gustav skriver referat. Nye punkter til 
dagsorden er "pervasive ultrasound kurset", forskningstræning grundkursus udbudt 
af Kbh. Univ. i ØST 
  
FYA session 13.11. på DASAIM årsmøde paneldebat om rekruttering. "Kampen om 
lægerne – hvem rekrutterer dig næste gang?". Inviterede planlægges at blive 
Vinni Breuning, Hamlet, Jakob Trier Møller, HOC Anæstesi RH, Vagn Nielsen, 
Sundhedsministeriet (Carsten og Pia) og en rekrutteringschef fra det private 
(Gustav foreslår en tidligere Novo direktør, Keld Birch). Alle kontakter skabes og 
konfirmeres inden for 7 dage med koordinering ved Carsten. 
ESA 31.5. og 1.6. besættes en stand med poster om FYAs aktiviteter og 
juniorinspektorordningen. Kim får data fra SST/Bente Frederiksen til poster. Desuden 
planlægges en online PC til præsentation af www.FYA.nu på standen. T-shirts, 
penne, FYA folder? Mona har bestilt post-its - der mangler navne til standen lørdag 
og søndag
Blødningskursus i Århus torsdag d. 25.9. kl. 17-21 på ÅUH Skejby. Anita Lauritsen, Ole 
Mølgaard har konfirmeret, Jørgen Bendix forventes, Benny Sørensen inviteres på 
mail (Mona) og har lovet at anbefale anden underviser ved forfald. DASinfo 
deadline 23.5. Invitere kirurger og gyn/obs kolleger? Postliste fra Tina Calundann, 
sponsorat fra Novo-7 eller TEG-sælger Peter Fischer 40922446? (Mona og Gustav)
Shockkursus planlægges på næste bestyrelsesmøde. Inflammationskursus ved Jan 
Krog overvejes. 
www.FYA.nu betales med ca kr. 1000 i etabl.omk., ca kr. 1100 i løbende årlige 
omk. Og honorar for teknisk support til MFT på kr. 5000 årligt. FYAs webmaster 
forsynes med mobilt bredbånd via NMT samt øvrigt nødvendigt hardware og 
software, hvis indkøb løbende kan godkendes af bestyrelsen via mail.(Per Martin)
Logo bruges ikke tid eller penge på at udvikle. "Om FYA" udbygges med 
brødteksten fra velkomstbrev til nye medlemmer samt opfordring til at søge FYA 
om opbakning til lokale uddannelsesinitiativer – fx ved underskrudsgaranti eller 
praktisk assistance ved planlægning af kurser. "Intro" inviteres en introlæge via 
Karen Skjelsager til at forfatte. Mødereferater lægges på, når hvert mødes referent 
efter 14 dages gennemsyn af bestyrelsen melder referatet godkendt til 
webmaster. Fortsat overvejelse om blog ud over nyhedsbrevene. På næste 
kontingentopkrævning fra LF anføres af kassereren en venlig opfordring til at 
opdatere kontaktinfo via www.FYA.nu , ligesom vi igen beder LF oplyse 
registrerede mailadresser på de medlemmer, FYA selv har bedt LF opkræve 
kontingent hos under overskrift om bedre samarbejde mellem LF/YL og 
sandkasserne. (Per Martin)
Rekruttering til FYAs bestyrelse 2008: Op til Gen.fors. 29.10. bringes kontaktannoncer 
på www.FYA.nu med oplysning om de forventede ledige poster og hverv. 
Repræsentation af begge køn, alle tre udd.regioner og uddannelsesniveauer af 
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medlemmerne er ønskværdigt. Desuden bakkes lokale initiativer uden for 
bestyrelseskredsen gerne op af FYA. 
Sammenligning af HU-forløb: Beskrivelse af arbejdstilrettelæggelse og vagtforhold i 
de tre universitetsår for hver region (5.4.08) Carsten har skitseret vagtforhold på RH. 
Århus-blokkenes 3 år på universitetshospital blev præsenteret til inspiration for 
fortsatte forhandlinger om vagtopmlægning på RH. FYA inddrager ikke øvrige 
interessenter sideløbende, men øver indflydelse gennem Uddannelsesudvalget i 
DASAIM. 
Arrangører af UL-kursus har tilbudt FYA en fribillet for omtalen på www.FYA.nu . Vi vil 
bruge den til udlodning/belønning for et særligt initiativ fra medlemmerne. Iø 
bemærkes at FYA uanset evt honorering gerne vil annoncere for aktiviteter, der er 
relevante for vore medlemmer. 
KUs grundkursus for forskningstræning har nu kørt fire gange, og evalueres sådan, 
at FYA kan opfordre medlemmer til at søge dispensation fra det ved at 
dokumentere tidligere opnåede kompetencer sv.t. hvad der opnås på kurset. 
 Således passeret. 
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