Referat - FYA bestyrelsesmøde 20.08.2014 kl. 10.00-17.00 hos Rune, København.
Deltagere: Rune (RS), Troels (THL), Sigrun (SHK), Mette (MP), Nicola (NGC), Tobias (TL), Camilla (CS). Endvidere
tilstedeværelse af Søren Rudolph (SR) fra 15.20-16.20.
Afbud: Øivind (ØJ), Morten (MHK)
1. Valg af referent
CS (Næste gang MP)
2. Nyt fra udvalg
a)

Ansættelsesudvalgene (TL, NGC, MHK med input per mail)
Det forventede stormløb af ansøgere efter omgørelse af 4-årsregel til 5-års frist er udeblevet. Region nord har
28 ansøgere til 10 stillinger, syd 21 til 6 stillinger og øst 29 ansøgere til 10 stillinger (1 besat på forhånd pga.
barsel). Samtaler i september.
Diskussionen i kølvandet på sidste ansættelsesrunde vendes kort. Da blev 2 ansøgere med ph.d. afvist efter
samtalen. I den forbindelse blev vi i FYA enige om overfor DUU at udtrykke vores bekymring, om hvorvidt det
kunne være begyndelsen til et skred i vurderingen af ”parathed” i ansættelsesudvalget. Vi understregede at
vurderingen vedvarende skal baseres på de 7 lægeroller og ikke må glide hen imod at blive en ”forældrelig”
vurdering af parathed. Tilbagemeldingerne lyder på, at man i udvalget er opmærksom på dette. Der lægges
især vægt på bredden i rollerne og med mange kvalificerede ansøgere lægges også vægt på samtalen.

b) DUU (MP, NGC, RS)
DUU har udarbejdet en anbefaling til længden af ophold i de forskellige elementer, som skal indgå i alle
hoveduddannelsesforløb for at målbeskrivelsens krav kan opfyldes. Anbefalingen kan findes på DASAIMs
hjemmeside under ”information om uddannelse” og der under titlen ”varighed af forløb”. En ændret national
fordeling af HU-kurser er på vej. Der er arrangeret ’joint-venture’ med DUU til årsmødet 2014 (se punkt 8).
Øst har ansøgt om opnormering af HU-stillinger, 2 per år.
c)

Spec.spec.råd Øst / Syd / Nord
Nord (MP): intet nyt aktuelt. Forestående møde.
Øst (RS); Elektronisk evalueringssystem elektronisk testes/implementeres.
Syd (NGC): Intet nyt aktuelt. Forestående møde (slutningen af ugen)

d) DASAIMs bestyrelse (RS)
Sidste møde 30/4-14; økonomien er skrantende; varslet besparelse på transportudgifter, nedsættelse af et
forretning/økonomiudvalg, egenbetaling til årsmødet stiger, overvejelser omkring annoncering og indtægter
fra dette på DASAIMS hjemmeside er drøftet uden endelige beslutninger (pro/con ift. annonceindtægter fra
industrien). Et politisk skrift er på vej ift. økonomien.
Ift. debat om brugen at lattergas, hvor mange afdelinger nu afstår fra dette, er der skrevet officielt
undringsbrev.
Specialeplanen er under revision.

DAO sidder nu med til DASAIMS bestyrelsesmøde, gruppen forventes fast forankret her.
FYA input til hjemmeside overvejes, da den nye hjemmeside har erstattet DASINFO.

3. Forestående aktiviteter
a)

Fyraftensmøder (TL): Stor opbakning i øst til ’Klinisk relevant’ møderækken. TL og Tobias Magid (ekstern,
frivillig) står for program, og praktiske forhold. Der arbejdes hen imod møderne bliver digitaliserede, muligvis
som podcasts, der nævnes også evt. livestreaming o.lign. (TL tovholder). Slides lægges aktuelt op på FYA.dk
og kliniskrelevant.dk. Nord er interesserede i at få stablet lignende på benene, men mangler tid og hænder.
MP vil kontakte Århus Universitetshospital som det første spadestik. NCG beretter, at der ikke synes
opbakning til lignende arrangementer i syd, da forløbene på OUH er meget pressede, og folk har mere end
rigeligt at se til i forvejen. Der gøres ikke yderligere på nuværende for engagere folk i syd.
9/9-14 er planlagt fyraftensmøde omkring UL-vejl. Neuroaxiale blokader, BBH. (TL tovholder).
Der stiles mod et UL brush up kursus i november, evt. 19-20 november.
Basal UL kurserne på OUH (v. Michael Due. Afd. V, OUH) har tidligere været gennemført med stor succes og
fuldt hus, men sidst måtte kurset aflyses pga. manglende tilmeldinger. Det tolkes som om ’markedet er
mættet’ for nu, og der holdes derfor en ubestemt pause. Planen om at genoptage kurset på et senere
tidspunkt.
Rikke Vita Borre og Niels Dalsgaard Nielsen har tilbudt at turnere med oplægget ’Hvordan får jeg HU’, som var
en stor succes ved symposiet. Der er enighed i at fastholde foredraget på symposiet til foråret, og få
arrangeret foredrag i hhv. KBH, Odense og Århus én gang om efteråret. FYA tilbyder dækning af
transportudgift samt vingave til foredragsholderne

b) Enquete om uddannelse genudsendes (RS)
Gensendes med nyhedsbrev, herefter søges dette igen evalueret og afsluttet.
c)

Nyhedsbrev – indhold? (RS)
Skal indeholde info om kommende fyraftensmøder, generalforsamling, annoncering af symposium,
uddannelse enquete (annoncering/resultat).

d) Evt. skriftligt indlæg til DASAIMs hjemmeside – rapport fra Symposiet? (RS)
Punktet ikke gennemgået. Tages med på næste møde.

4. Generalforsamling fredag d. 3. oktober (RS)
Afholdes i Odense. Fagligt oplæg omkring Triss ved Lars Broksø Holst (THL afventer lige endelig
tilbagemelding).
SHK og NGC står for reservation af lokaler og restaurant reservation.
Annoncering via nyhedsbrev (RS), der vil være en egenbetaling på 100-200 kr som opkræves ifm. tilmelding.

Kommende valg til bestyrelsen: NGC (genopstiller ikke) og MHK (genopstiller ikke) er på valg. Det skal varsles
at GF fremover vil blive flyttet til FYA symposium forår/sommer (RS).
Der bør fremover udsendes dagsorden særskilt (Dette var ikke tilfældet ifm. symposiet).

5. Regnskab – års- og symposieregnskab (SHK)
Regnskab eftersendes. Kort fortalt; symposiet er alt inklusive endt med et lille overskud (+2.000 kr).
Årsregnskab ligeledes endt med overskud.

6. Karrieredag på Panum (RS)
RS står for dette. Evt. Hjælp fra TL.

7. FYA Symposium
a)

Evaluering af Symposium 2014 (NGC), samt struktur af næste års symposium (alle)
Overvejende positive tilbagemeldinger. Vigtigt tiderne overholdes. To sessioner i træk er for langt. Konceptet
med nogle parallelle sessioner opretholdes. Symposiet bliver marginalt længere næste gang. Der er blevet
gjort opmærksom på, at FYA skal passe på at programmet ikke bliver ’for basalt’. Der er nogen splittelse
omkring pris, mange er tilfredse, nogle utilfredse. Set i lyset af rammer, forplejning og fagligt program er det
usandsynligt at gøre det billigere, og det besluttes at bibeholde Hesselet som ramme igen næste år (THL har
reserveret datoer, RS følger op). For at værne om det sociale aspekt og pga. mangel på plads vil
endagsbilletter ikke være en mulighed. Flere FYA medlemmer har tilkendegivet at ville hjælpe med næste års
symposium (NGC har evalueringer og navne).

b) Tilmelding hvornår
Omkring 1. februar 2015 og frem. Der arbejdes på en løsning med tilmelding og betaling via billeto.dk (TL).
c)

Skal prisen fastholdes/ændres (afhænger af tilbud fra Hesselet og sponsorer)
Forventning er samme pris som sidst. Barpriser evt. ned. Prisen for egenbetaling for deltagere fastholdes.

d) Skal bestyrelsen betale – skal 2 pers. f.eks. fritages mod at lægge stor indsats i symposiet? (Foreslår vi betaler
ligesom sidste år, det giver gennemsigtighed og forhindrer skæve blikke også i egne rækker).
Punkt ej gennemgået. Udsættes til næste møde
e)

Sponsorater
De ti sponsorer fra sidste gang inviteres igen næste gang. Potentielt er der plads til yderligere to stande
(Pejseområdet, overvejes til et evt. nedsat beløb). Der er sendt takkebrev til sponsorer (THL); BK medical,
Dräger, Segma er klar igen næste år, Orion pharma er interesserede og vil gerne inviteres igen. 3M har givet
positiv tilbagemelding og vil måske deltage igen ved invitation.

f)

Opgavefordeling til næste års symposium
Program udfærdiges til mødet i forbindelse med GF
Øvrige opgaver forledes ved kommende bestyrelsesmøder

g)

Brainstorm næste års symposium
Stile mod 12 emner
Stile mod 2 parallel sessioner
Forslag til emner og eventuelle foredragsholder;
Blødning. Blodkomponenter. Sisse Rye Ostrowski, blodbanken RH
Kardiogent shock. Jakob Eifer Møller, kardiologi OUH
Akut invasiv radiologi/hvilke mulighed har vi? Bo Elle, OUH
Obstetrisk anæstesi. Case gennemgang, yngre rask kvinde død ifm. sectio. OUH.
Præstø ulykken. Steen Barnung, HOC RH.
Luftvejssession. Muskelrelaksans. Sonde ved akutindledning.
Akut indledning (Anders Gadegaard, OUH)
Paneldebat interaktivt; input fra deltagere
FOAM videreudviklet

h) Andet
Tak til DASAIM for støtte mangler (RS tager sig af dette til DASAIM møde)
8. Årsmødet (NGC og Søren Rudolph)
FYA sessionen bliver et joint venture med DUU omkring FOAM konceptet, eksemplificeret ved fagligt indlæg
om nyt Blood Management koncept ved Jakob Stensballe, HOC og Blodbanken, RH. Der enes om følgende
foreløbige program:
60 minutter + 90 minutter (torsdag)
kl. 12.30-13.30 FYA OG DUU
1.

15 min Intro ved Mads Astvad og Søren Rudolph

2.

45 min Oplæg Henrik Føns/Anders Høgh Nielsen

3.

Postere omkring sociale medier: hvad kan de for læger?

kl. 16-17.30 FYA OG DUU
1.

30 min Oplæg ved Udenlandske foredragsholder, kontakt ved Søren

2.

45 min Jakob Stensballe interaktivt foredrag
Live feed. Platform: google+
Moderator: NGS
Interaktiv gennemgang af 3 cases med input fra auditoriet
Evt. præmiering for input fra auditoriet

3.

Arbejdsfordeling

15 min oplæg ved Søren: Hvordan kommer man i gang med FOAM i hverdagen.
Pro/con debat

NGC er tovholder overordnet, men nødvendigt ALLE hjælper til.
NGC tager kontakt til Henrik Føns/Anders Høgh Nielsen.
Søren tager fat på udenlandske kontakter, Michael Friis Tvede
NGC og Søren kontakter Jakob Stensballe.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal tilmelde sig DanFOAM gruppen på google+.
Tjek om radisson gearet til det interaktive forum. Backup mulighed er Sørens egen 4G forbindelse)
En eller flere postere omkring sociale medier. Søren sender liste over relevante. Udgangspunktet
er kort at skitsere 1. Hvilke medier 2. Fordele/ulemper for brugen af disse for læger. Alle skal
involveres i dette. MP nævnes som mulig tovholder på den endelig grafiske opsætning. Når listen
fra Søren foreligger aftales yderligere per mail.
Medlemmer skal opfordres til at tilmelde sig DanFOAM via
nyhedsbrev/hjemmesiden/facebook(RS)
Der skal laves podcast af sessionen til hjemmesiden (TL).
Støtte fra DUU ifm af betaling af gaver til foredragsholdere (NGC)
Navn på sessionen. Deadline er overskredet. Alle skal lægge hovederne i blød øjeblikkeligt, og
melde tilbage til NGC seneste ultimo indeværende uge.

9. Uddannelsesprisen – opslag hjemmeside/nyhedsbrev
Medlemmer opfordres til at byde ind med kandidater via hjemmesiden, facebook og i nyhedsbrev (RS).

10. Ny fordeling af FYA-poster
Øst: CS overtager DUU og regionale uddannelsesudvalg fra RS.
Syd: SHK overtager DUU fra NGC. DUU suppleant plads ledig.

11. Hjemmeside / Facebook
Punktet ikke gennemgået. Udsættes til næste møde.

10. Mødedatoer
Oprettelse af årshjul udsættes til næste møde. Nye mødedatoer:
Fredag d. 03.10.14, bestyrelsesmøde og GF, Odense

Tirsdag 28.10.14 kl. 20:00. Skypemøde.

11. Eventuelt
Punktet ikke gennemgået.

