
FYA Skypemøde 08.05.2014 REFERAT 
 

Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Rune Sort (RS), Tobias Lyngeraa (TL), Sigrun Kann (SK), Nicola Clausen 

(NGC), Mette Poulsen (MP) 

Afbud: Morten Kirk, Troels Lund  

 

1. Valg af referent: Tobias valgt! 

 

2. DASAIM Årsmøde 2014 – fællesemne med DUU (NGC): Status + udd.pris 

- FOAM, SMACC mv. NGC kommunikerer med diverse. Afslag fra Australien (Mike Cadogan). 

Derfor person fra Manchester, der desværre allerede er på til DASEM. Andre personer er i sigte. Der 

er arbejde omkring blog fra Kbh. og disse folk kan evt. involveres. Overordnet altså intet konkret 

men momentum- Uddannelsespris: Der skal laves PR for at få input til evt. modtagere. Især PR i 

Nord/Syd. 

 

3. HU ansættelsesrunde (Øst, Syd, Nord):   

- Diskussion af at der er tilfælde hvor uddannelsessøgende læger med ph.d. mv., som på papiret er 

meget stærke ikke opnår HU pga. manglende ”parathed”/lang tid væk fra klinikken. Enighed om at 

billedet selvfølgelig er nuanceret, men det er bekymrende at uddannelsessøgende læger ikke 

vurderes ”parate” nok. Holdningen er at ansøgerne skal bedømmes ud fra de 7 lægeroller, og det må 

også være ud fra disse at ansøgerne vurderes om de er ”klar”. Timing af klinik og ph.d. er ikke 

nedfældet og burde derfor ikke indgå. NGC forfatter udkast til bekymringsbrev fra FYA til DUU om 

emnet. 

 

4. Enquete relancering (ØJ): 

- Ej gjort. Karen Skjelsager har spurgt til resultater af enqueten. Der er endnu ikke nok besvarelser, 

så vi sender ud igen. ØJ står for det. 

 

5. Fyraftensmøder inkl. ”Klinisk Relevant” (TL): Status 

- OK med ”Klinisk Relevant”. For alle kurser er det vigtigt, at vi holder fokus på kvaliteten, da det jo 

reflekterer på FYA. Det spiller indtil videre med ”Klinik Relevant” kurserne.  

- Generel diskussion om brush up ULkurser i bl.a. Nord hvor der  er mere fokus på UL i forvejen. 

Hvis behovet/lysten er der så OK. 

- FYA UL i april var ikke fyldt op og blev derfor aflyst, måske pga. FYA symposium, vi prøver igen 

til efteråret. 

- Forslag om ”Simulation Saturday” kursus: God ide som skal prøves. Dog obs. på emner som ikke 

skal overlappe med de emner der allerede er i HU på DIMS. 

 

6. Hjemmesiden/Facebook kort (RS/TL) 

- Tobias skal oplæres i hjemmesiden. 

 

7. Symposium: 

a. Budget – Der er kommet et par ekstra poster + musikanlæg til acceptabel pris (NCG). Aktuelt 

er balancen + et par tusind kroner med de nye sponsorater. Obs. desuden udgift til print af 

program og Ritter sport (NCG). Rune siger vi har råd til evt. lille underskud. 

b. Deltager- og betalingsstatus (RS+SK) – Obs. Carsten og Jonas betaling, ØJ opkræver. Enkelte 

der mangler at betale, samt enkelte der ikke har kunnet få fri – erstattes fra ventelisten. RS 

og SK har arbejdet en masse på sagen. Mangler penge fra Baxter (Jesper Poulsen rykker 

dem) og DASAIM (regning sendt). 



c. GF: 

i. Yderligere annoncering/regler (vedtægter)?  

- Regler er overholdt og GF er udmeldt i tide.  

ii. Fælles udmelding fra bestyrelsen om formandsønske? 

- Bestyrelsen støtter op om RS som ny formandskandidat, tilkendegives til GF. 

d. To-do liste: 

i. Info til Hesselet om deltagere, værelsesfordeling, antal sponsorer mm. (RS) -  i gang 

ii. Leje af musikanlæg. (NGC) - klaret 

iii. FYA-bolcher? (NGC) - Ej muligt/meget dyrt. 

iv. Opdateret program med alle sponsorer lavet som store plakater til at hænge op på 

kongressen. (MP/NGC)  - Er lavet og NGC forestår print. Desuden kan vi evt. lave 

foldere med programmet til værelserne. Dette undersøges. 

v. Powerpoint-slide med alle sponsorer til at vise ved start på hver lektion og i 

pauserne. (MP) – Er lavet. Desuden er navneskilte indkøbt – disse skal have FYA 

logo påsat. RS leverer deltagernavne til MP. 

vi. Informationen til sponsorerne (Morten). - Sørger for udkast til på søndag (11/5). 

vii. Påmindelse og program til alle foredragsholderne. (Øivind) – er sendt ud, mangler 

dog Jeppe Lund og Lars Knudsen. Vi skal lige konfirmere endeligt at Lars er på! 

viii. Sammenføring af underviserparrene. Rikke/Niels er allerede sat sammen og 

koordinerer. Kirsten/Helene mangler at blive sat sammen. NGC står for dette. 

ix. Gaveindkøb til undervisere (12 stk. á ca.400,-) – SK køber ind. 

x. Lav evalueringsskemaer / forslagssedler til næste års emner – der skal 

selvfølgelig evalueres. TL laver udkast. 

e. Forberedelse (Hesselet aftenen før) – herunder informationsindhold i velkomst og 

afslutning med evaluering. – RS, ØJ, TL tager over aftenen før og overnatter. Øvrige 

bestyrelse møder kl. 9 fredag. 

8. Evt. 

- Møde i Uddannelsesudvalg i Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Syd:Der er et ønske fra de 

udd.søgende læger om at flytte et ekstra år af HU ind på Odense Universitetshospital for at give 

bedre uddannelse og supervision (fx er der ikke tilstedeværende BV-funktion på alle 

regionssygehuse selekterede patienter mv.). Kan give problemer med løn/bemanding, men dette er 

ikke et argument for ikke at ændre forløbssammensætningen i HUefter FYAs mening. Vi skal have 

forfattet nogle argumenter for dette tiltaag, da der ellers er risiko for at forslaget afvises. Det er en 

konkretisering af verserende debat i DUU om anbefaling angående HU opholdslængder på 

specialiserede afsnit/funktioner. Vi må kigge på målbeskrivelsen og finde eksempler. 



- Hvad er phem? NGC og ØJ vil spørge lidt ind til om kolleger har hørt om denne 

(evalueringsform?) 

- Karakteristisk af HU ansøgere. Er endnu ikke gjort. TL ser på det. NGC og MHK tilsender data. 

 


