
Side 1

 

 
 

 

Referent:  
 

Deltagere: 
 
 
 
Fraværende: 
 

Hele bestyrelsen, Carsten og Per Martin fra kl. 11 

 Dagsorden 
 
1) Valg af referent 
 
2) Godkendelse af sidste referat og dagsorden 
 
3) Kurser 

a) Blokkurset-evaluering/fremtid/økonomi/power-points 
b) bløderkurset i århus 
c) Fremtidige kurser-shock?? 

 
4) 11.00: Besøg-Mogens Skadborg  
 
5) FYA session-færdiggørelse af program 
 
6) uddannelsesprisen 
 
7) ESA mødet-status 
 
8) Samarbejdet med SATS 
 
9) Forskningstræning 
 
10) Nyt fra udvalg 

 
11) Evt 
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 1. Valg af dirigent og referent: 
Carsten resp. Gustav 

 
 

 

 

 2. Godkendelse af sidste referat og dagsorden  
CT ønsker som tidligere lovet den fremsendte skabelon taget i brug ved fremtidige referater. 

Dagsorden godkendt som anført nedenfor. 

Handlingsplan: Besluttet og gjort Ansvarlig: Deadline: 

 Gustsav OK nu 
 

 3 a  
 
3. b 25.9. Bløderkursus i Århus er på skinner.  Undervisere får 
hver aften ½-dags takst, 2208 kr for deltagelse, FYA dækker 
underskud for medlemskurset mhp at skyde godt i gang i 
Jylland. 
 
 
 

 

 

Handlingsplan: Husk påmindelse 1-2 mdr før. Inviter også 
kirurger og gyn-obs´er.  

Ansvarlig:  Deadline: 

 Mona Medio aug 
 

 

 
 

 3. c Blokkursus i Århus v. TFB: Lokaler og udstyr kan nemt 
komme på plads, Vådpræparater er TFB´s foretrukne – SATS 
eller forskningsårsstud. Som figuranter 
 
 
 

 

 

Handlingsplan: Ansvarlig: Deadline: 
 Mona og Gustav Evt Dato 
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 4. Uddannelsesreform ÅUH Skejby 2006-2007 
Ovl. Mogens Skadborg (tidl ldn ovl i Skejby) inviteret til 
punktet.  

Forarbejde lavet af udd.ansv. ovl. Før MKS´ansættelse, 
inkl. Interesse fra SL – indstilling havde nok underbetonet 
konsekvenserne af arbejdstilrettelæggelsen i den 
oprindelige beskrivelse. Derefter fangede bordet, og alle 
fastholdt at man ”kunne da ikke gøre det anderledes med 
lavere kvalitet”. De mennesker, vi skal lave uddannelse 
for, kan vi jo ikke bare sætte i vagt for sig selv. 

Både for- og bagvagter havde det alt for hårdt, og det 
gode arbejdsmiljø spillede også ind foruden forbedringer i 
udd.miljøet. Massiv opbakning i kollegiet, velvidende at 
udregninger (lavet af MKS) viste, at forvagtslag røg væk, 
vagter skulle deles, og der krævedes 12 nye speciallæger. 
Kun fem pga udd.ændringerSå mange kunne ikke søges 
på en gang – men langsomt begyndende med 2, hvoraf afd 
selv måtte betale en. 

Udvalg (langsomt arbejdende) tilrettelagde nye 
arbejdsplaner hjulpet af de stærkeste kræfter på afd, der 
vandt. 

Politik med rekruttering af tyske og svenske læger blev en 
vanskelig proces pga tilbageholdenhed i kollegiet 

Sml. Med thoraxanæstesi på RH – Stig Yndgaard som 
ledelse bevarer p.t. HU-læger i vagt, inkl. de kolleger, der 
er 3 mdr på afd., med bagvagt hjemme. 

Evalueringerne på Skejby var ad H til tidl, mens eval på 
RH har været OK – dog har nylig inspektorrapport været 
kritisk over for netop vagtbemandingen. 

Birgitte Ruhnau er engageret udd.ansv. ovl. I ABD 

 

HL/centerledelser henv. Til SST vejledning vedr. 
specialeplanlægning  

 

Credit for den fremsynede ledelse på SKS – få æren for 
det.  

Audit – nøglepersoner, kontruktioner af HU 

DASAIM skal jo bevare teten som trendsætter for 
kvaliteten af uddannelse. Kan man få Stanley til at tale 
imod, så er TMs opbakning sikret ☺ 

Overlægevagtlaget på plads, fordi de var nødvendige og 
blev spurgt om hjælp til senere og senere på den tidligere 
rådighedsvagt. 

 

Evalueringer 

Overlægers villighed til at tage vagter 

Arbejdsmiljø 

Instruks for vagten 

Kvalitet af patientbehandling, udg.pkt af nuværende HU-
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læger. 

Er thoraxkir bevidst om kvaliteten af pleje og behandling 
i vagten. 

Uanmodet supervision – svært at skelne i en 
udviklingsfase, om man selv skal løse opgaven eller man 
skal kalde hjælp. 

 

 

Handlingsplan: September bestyrelsesmøde (4.9.) som temadag om 
planlægning af strategi for udd.reform 

Ansvarlig:  

Jette og Carsten, Mona 
i f.t. Udd.udv. 

Deadline: 

4.9. 

   
 

 

  5. FYA session-færdiggørelse af program 
 JTM og Vinni Breuning samt Corporate Vice President, 
læge, ph.d. Karsten Lollike fra NOVO har givet tilsagn. 
Carsten Tollund er ny moderator sammen med Jette. 
Leder fra sygehus med erfaring fra rekruttering af 
udenlandske læger. CT og hans ven JTM mener ikke, 
embedsmænd vil ønske at komme, derfor er Vagn Nielsen 
ikke inviteret. 
 

 

 

Handlingsplan: Ansvarlig:  Deadline: 
 Carsten og Jette Evt Dato 
 
 
 
 

 6. Uddannelsesprisen  
CT ønsker indstillingsformular på fya.nu – evt linket til dasaim.dk 

Handlingsplan: Nyt opslag lavet på mødet. Ansvarlig: Deadline: 
1.juni 

 Kim Wildgaard  
 

  7. ESA mødet-status 
 

 

Intet nyt, Per Martin og Carsten deltager som FYA rep 

Handlingsplan: Ansvarlig: OK nu 

 Carsten  
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  8. Samarbejdet med SATS 
 

 

SATS Kbhs ny formand er i dialog med Carsten.  

Handlingsplan: Vedr. kursusbilletter som tak for figurantdeltagelse til 
blokkursus sendes som aftalt i alt 10 stk til fordeling af SATS. 

Ansvarlig:  

 Carsten hvem ?  

 

  9. Forskningstræning 
 

 

Forbedre kurserne i dag, give mulighed for dispensation i f.t. ikke at spilde tiden. KU har selv evalueringerne – Gustav foreslår 
at arbejde på via SST og regionale sekretariater at gøre evalueringen offentligt tilgængelig – fx på evaluer.dk 

Karen Skjelsager leverer liste over tidligere dispensationer til FYA. 

 

Handlingsplan: Pias sag til Henning Bech, SST med c.c. til 
styregruppen? Kontakt fra FYA til YL-repr i de tre regionale 
råd vedr. kvaliteten af forskningstræningskurserne. 

Ansvarlig: Sammen med UfL 
artikel om 
forskningstræningen 
generelt  

 Gustav  

 

 10. Nyt fra udvalg 
 

 

DASAIMs udd.udv. skal have nyt FYA-medlem til afløsning af Pia. Vælges først på gen.fors.  

FYA-medlemmer med til Udd.udv. A-kursusrække-temamøde 24. Juni 2008 

Kim lægger procedure for ansættelse på fya.nu snarest sammen med faglig profil og samtalevejledning. 

Samtaler knap tilrettelagt. 

Intet nyt fra DASAIMs bestyrelse via Carsten. Tina kan stadig fungere som sekretær for FYA. 

SSAI kongres Odense 2009 – org.komite stiller mødelokaler til rådighed for FYA arrangement. 

Handlingsplan: Flere FYAbest.medl. med til fælles møde 
med kursuslederne  

Ansvarlig: Ultimo juni 

 Carsten  

 

  11. Eventuelt 
 

 

CT opfordrer til at tænke på, at vi kan revolutionere udd.systemet med audit næste gang. Vigtigt, at vi rykker ved A-kurserne, 
Carsten stiller op den 24. Juni. Husk også nye bestyrelsesmedlemmer.  

Handlingsplan: SSAI Odense 10-13 juni 2009 – FYAs deltagelse 
aftales med Hans Kirkegaard, som står for organisationen. (Gustav og 
Mona) 

Ansvarlig:  

 Se hvert punkt  

 
 
 
 
 


