FYA internat 2-3 april 2009.
Referat til orientering – er tidligere godkendt.
Dagsorden
1: Godkendelse af dagsorden. OK
2: Valg af referent.
Nicola d. 2.4. (pkt. 1-3 og 7), Gustav d. 3.4.09

3: Ansættelsessamtaler til HU. Herunder:
a.- Evaluering. Plusser / minusser
b.- FYA´s udkast til vejledning.
c.- Karrievejledende afslag. Evaluering?
d.- Oplæg til DUU´s møde i Maj.

(MG)
(MG)
(MG)
(ØJ)

Udkast til bilagsliste med entydig og gennemskuelig nummerering af alle krævede bilag samt opfordring til
(under-)nummerering af selvvalgte yderligere bilag til dokumentation af ikke-obligatoriske kompetencer.
Udkast til beskrivelse af ”logbog” for Anæstesiologis Intro- og HU-stillinger (efter såvel 1996- som 2003ordning)
Info om videreudd.sekretariaternes proces (hen mod edb-ficering af ansøgningsproceduren): Projektleder er
Dorte Qvesel, sekr.chef i SYD og teknisk ansvarlig er Anette Ilsø i NORD, tlf 8728 4821. Den 23.4. er et
afgørende planlægningsmøde, herefter vil vi kunne få mere at vide fra Dorte Qvesel.
4: SSAI session. Beslutning om indhold.

(ØJ)

Walk and Talk drøftelse: ca 3 indlæg à 20 min samt debat over en drik og let anretning (fra de områder,
beretningerne dækkede?) efter planlagt ølsmagning kl. 17.
Emner til foredragshooldere (kontaktes af): Per Poelhøj Bredmose (NC), Peter Pfeiffer (RMJ) samt en af
kollegerne – Torben Fjellerad eller Lars Erik Larsen - fra udsendelse til Afghanistan (NC). Overordnet emne:
”Jorden rundt med Anæstesien på 80 minutter”

Nicola søger at opnå sponsorat af arrangementet, alternativt dækker FYA rimelige omkostninger af hensyn til
at møde kommende medlemmer og nordiske samarbejdspartnere.
ØJ sikrer faciliteter og accept af medbragte drikkevarer ved Palle Toft.

5: www.FYA.nu
a.- Evaluering af brug af FYA-Forum

(ALLE)

Hver enkelt post sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmers email. Husk, at besvarelser i tråden ikke kan
foregå ved at besvare den email, men kun ved at logge på og besvare i tråden. Brug evt bogmærke:
http://fya.nu/xxxx.xxx
b.- Publicering af materiale på hjemmsiden.

(KIM)

Drøftelse udsprunget af medlemmers reaktion på DUUs officielle udmelding om anbefaling til
ansættelsesudvalgs håndtering af ansøgere, der ikke kan møde frem til samtale.
Fya.nu anvendes aldrig til rygtespredning, men gerne til ukommenteret information – der så som i tilfældet
om HU-ansættelser foranlediger debat og yderligere aktion fra FYA.

c.- Link fra forsiden til indmeldelse i FYA

(RM)

Let adgang til for nye interesserede at finde kontakt-formularer og indmeldingsskema sikres af KW, også i
det nye layout.

d.- Åbent forum for FYA´s medlemmer?

(ØJ)

Vi vil gerne have input og feedback fra medlemmer og andre interesserede i FYAs arbejde.
Ved gen.fors. 2009 kan efterspørgsel på et åbent forum afklares. KW afklarer nu om et modul kan anvendes
til at drøfte udvalgte emner.

6: Internal affairs. Vejviser til bestyrelsens samarbejde. (NICOLA)
Nye beskeder på forum udløser mail til bestyrelsesmedlemmernes mailboks med beskedens ordlyd.

Vigtigt at en tovholder bemyndiges til at handle ud fra bestyrelsens mandat på et givet emne.

7: FYA´s Økonomi

(RM)

8: Rabatter / reklame for eksterne kurser/symposier: (ØJ)
Fordelene for FYA-medlemmer skal være væsentlige. Til arrangementer med mulighed for kun en lille
generel rabat (<25%) kan i stedet prioriteres quid pro quo aftale om undervisning i anden sammenhæng eller
et antal fribilletter til promotion blandt FYAs medlemmer.

9: Kurser. (ALLE)
a.- Status på forårets kurser.
Blokkurset har nu tilstrækkeligt mange figuranter og kører efter MTs plan.
Sepsis-symposiet har knap 30 tilmeldinger. Ikke planlagt sponseret. Omkostning på ca 100 kr. pr deltager til
forplejning og 3 vingavekort à 500 kr dækkes i udgangspunktet af FYA, men RMJ forsøger at kontakte pr.
mail og tlf: Karen Teglhus, AstraZeneca A/S, Roskildevej 22 DK-2620 Albertslund Tlf.: 43 66 64 62? Hvis
der ikke opnås aftale med Astra, melder RMJ til KW om at kontakte Bayer. Hvis der laves aftale med Astra,
kan Bayer anvendes til efterårets arrangement i Kbh.

b.- Ideer til / planlægning af efterårets kurser.
Afh. af evaluering søges sepsis symposiet gentaget i Kbh i efteråret 2009, gerne med fokus bla. tidlig
opsporing, dvs samarbejde med kolleger i andre specialer som deltagere.
MGP vil gentage blødningskurset i VEST med fokus på at invitere kolleger fra samarbejdende specialer som
deltagere mhp bedre samarbejde.
NC planlægger et kursus om akut smertebehandling i SYD (/VEST?) og vil tage kontakt til smerteteam på
OUH og palliativt team i Esbjerg. Også Lone Nikolajsen og Troels Staehelin Jensen på Århus Sygehus kan
være relevante.
Mads Gilbert tænkt inviteret i FYA-regi til at berette om lægelig indsats i Gaza i tilknytning til FYA session
ved SSAI møde, men må afvente anden lejlighed, evt i tilknytning til kursusaktivitet.

ØJ søger at planlægge aftensymposium om patofysiologi ca. november ved
respiratorbehandling/rekruttering med Jonas Nielsen, Hvidovre. Finn Møller fra thorax relevant? Netop lavet
instruks om protektiv ventilation ved lungekirurgi.

c.- Standard til evaluering af FYA-kurser. Webformat?
Evaluering er dels tilfredshedsundersøgelse, dels enquete om deltagerbetaling og frihed med løn, dels en
senere vurdering af faktisk udbytte (anvendelse i klinisk hverdag, kunnen/viden som resultat af
præsentationerne?)
RMJ konstruerer spørgeskema. KW omsætter til webformat når muligt.

10: Meddelelser.
a. Nyt fra DASAIM

(ØJ)

>100 abstracts modtaget og >200 tilmeldte til SSAI i juni 09.
Kort orientering om foreløbigt program for DASAIMs årsmøde 13.11.09
DAD har fået Per Føge Jensen som hovedansvarlig. Fokus på at gøre lokale muligheder for udtræk til fx
erfaringsregistrering nemmere.
Efteruddannelse for speciallæger om organdonation arrangeres af Pia Bredal og Carsten Tollund.
Dasaim.dk revideres med Tina Calundann som webmaster. Torben Callesen fortsat redaktør.
Nurse assisted propofol sedation er fortsat hot topic.

11: Evt.
Skal FYA med i afslutning af intro-kurser, eller som i Esbjerg ved 2-3 dages kursus i luftvejshåndtering (maj)
holde et fagligt relevant og socialt aftenarrangement med præsentation af FYAs bedrifter og tilbud til
medlemmerne? Forum samler gode ideer til en præsentation med bidrag fra alle.
Specialernes dag med præsentation af procedurer på fantomer kalder ligeledes på engagerede FYAmedlemmer, som a.m. Pærregaard kan og vil bidrage i hver region.

