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Referat af FYAs bestyrelsesmøde den 1. december 2009 i Læssøesgade 23, 2100 Ø. 
 

-Velkommen til de nye i bestyrelsen! (herunder drøftelse om hvordan vi arbejder mv) 

-Siden sidst (Nyt fra diverse udvalg + DASAIM) 

-Evaluering af FYA GF (Hvad gør vi for at få bedre fremmøde næste år?) 

-Evaluering af sepsissymposium i kbh. 

-DASINFO: (Bearbejdning af vores indlæg til Januarnummeret. Kom gerne udkast til indlæg på 

forum. Emner til de næste numre?) 

-Arbejdsvilkår for yngre anæstesiologer (v. Rikke Malene) 

-FYA kurser 2010 (Ideer mv.) 

-Mødedatoer 2010 + FYA internat 

-Evt. 

 

Velkommen 
Gensidig præsentation af bestyrelsens medlemmer og aftale om arbejdsform: 
Fortsat ca 6 dagsmøder årligt, heraf et 30 timers internat 
Herimellem tlf.-/skype-møder med begrænset dagsorden 
 
 
Siden sidst 
fra DASAIMs bestyrelse: 
Føde-epiduraler er foreslået varetaget af jordemødre eller anæstesisygeplejersker, men 
som anæstesiologisk kerneydelse vil det være utænkeligt, at anæstesiologer skulle tage 
ansvaret for at delegere den opgave til medarbejdere uden lægelig uddannelse i anatomi, 
fysiologi og lokalanalgetikas virkning og bivirkninger. 
Anæstesi uden for operationsgang i praksis? Potentielt uddannelsesgevinst, men næppe 
på sin plads før speciallægeanerkendelse. 
 
fra DUU: 
Udkast til beretning rundsendt i går. 
Ansøgninger fra inspektorer var gode og i tilpas antal. 
 
fra SYD: 
Ansættelsesudvalget i regionen har takket Gunhild Kjærgaard for indsatsen i den tid, hvor 
FYAs bestyrelse ikke selv kunne varetage opgaven. 
 
Evaluerin af SEPSIS-symposium 16.11.09: 
Anmeldt og godkendt af Nævnet for selvjustits. 
Stor succes med både indhold og form. Fantastisk dygtige oplægsholdere, bedst 
tidsoverholdelse efter frokost. Typisk målrettet anæstesiologer, og derfor enkelte 
evalueringer med kritik af for snæver formidling. 
 
Evaluering af FYA GF 2009: 
Odense er ude som mødested. Mange medlemmer har nok en oplevelse af at det går 
godt, og derfor behøver man ikke afsætte en halv dag og aften til at troppe op til GF. 
Vigtigt at fortsætte med intentionerne om lokale kræfters arrangement af kurser el.lign. og 
samarbejde med andre organisationer. Ved GF fik vi kontakt med en kollega i København, 
der også vil arrangere kursus. 
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GF 2010 tænkes afholdt i Århus (tidligere mange år afholdt i Kbh) og forudgået af et 
medlemsaktiverende arrangement, fx kursus/symposium eller foredrag - måske Mads 
Gilbert? 
I så fald skal arrangementet være åbent for alle læger, fx fra 17-19 afholdt et ikke-
kommercielt sted. Derefter bespisning og kort GF (forudgået af skriftlig beretning) 
 
DASinfo: 
 
 
Mandagsmøder for yngre forskere i anæstesien igangsættes af KW i FYA regi og i 
samarbejde med prof. Dahl som erfaringsudveksling, opbygning af netværk og praktisk 
hjælp til at komme godt i gang og videre. 
FYA og forskning tilsvarende med på årsmøde, ligesom karrierevejledningsbod i 
samarbejde med PKL´erne i ØST - og måske fra SYD og NORD? - samt medlemmer af 
ansættelsesudvalgene. 
Samtidig vil FYA fortsat arbejde for at man også kan blive anæstesiolog i Danmark uden at 
følge denne vej med forskning en masse. Fx vil FYA meget konkret arbejde for i 
ansættelsesudvalgene at åbne for ansættelse af kolleger i kombinationsstillinger med 
potentiale for udvikling af såvel klinik som forskning. 
 
 
 
 
Møder 2010: 
DUU vil vi møde med suppleant for at introduceres optimalt til arbejdet. NCG informerer 
Karen Skjelsager. 
Bestyrelsesmøder den 7.1. hos NCG kl. 17-21 samt skypemøde den 25.1. kl. 20-21 
FYA internat den 16 kl. 10 -17 april kl. 13 (og evt kultur?) på Fyn 
 
FYA kurser 2010: 
RMJ og Peter Jensen om smertebehandling efter sommeren. 
Øivind arrangerer aftensymposium med Thomas Mohr og Jonas Nielsen i marts om 
respiratorbehandling. 
Yngre kolleger og børneanæstesi til de børn, der endnu ikke er flyttet centralt? Kåre 
Lundstrøm, RH, og Henrik Vendelbo Nielsen, ÅUH Skejby, om praktisk tilgang til børn i 
akut regi perioperativt. Medicinering, smerte- og væskebehandling. 
Mens vi venter på henteholdet.... 
Aftensymposium i Skejby til efteråret - udviklet til dagsarrangement i Kbh til efteråret. 
End of Life decisions - både i Øst og Vest til efteråret. 
 
 
 


