Referat af FYA´s bestyrelsesmøde på OUH d. 29.10.09
1. Dagsorden godkendt som anført nedenfor og MGP skriver referat.
2. Kort nyt:
a. FYA er velkommen til at bidrage med ca en side til DAS-info
b. Karen Skjelsager fortalte at tidsforbruget ved HU-ansættelser stadig er højt, men der er
forbedringer i processen fra første til anden runde, så tredje runde (forår 2010) skal køre
ligedan.
c. Årsmøde planlægges som en dags arrangement på SAS Radisson hotel i Kbh til 13.11. med
generalforsamling om aftenen. FSU er inviteret af FYA som prismodtager.
d. Specialespecifikke råd i Øst v. KS og HTØ ønsker ti-procents fraværsreglen afviklet mhp at
fastslå at uddannelsen primært er kompetencestyret.
e. Specialespecifikke råd i Øst Ca 25% af uddannelsesstillingerne modificeres løbende pga orlov
til div. Formål.
f. Specialespecifikke råd i Øst er opmærksomme på at mange uddannelseslæger mangler
uddannelsesplaner. FYA vil undersøge om brugen af udd.planer og rapport over egen læring
kan kobles til evaluer.dk
g. EDK-anlæggelse i introduktionsstillingen er der vekslende muligheder for landet over. DUU
tænker sig at indsnævre antal og omfang af obligatoriske færdigheder, og så indføre
hjælpekort til ikke-obligatoriske elementer. Der er næppe et problem lige nu, men det må
forudsiges at blive et problem vedr EDK-anlæggelse.
i.

For dette og andre elementer kunne FYA foreslå at DUU og regionernes PKL/PUF
sammen med afdelingerne tilretter uddannelsesprogrammer for introstillingerne, så
de mere svarer til en deklaration af det faktiske uddannelsesindhold – altså hvilke
elementer ud over det absolutte minimum if målbeskrivelsen.

h. Eftermiddagsundervisning for intro-læger havde vekslende tilslutning men også vekslende
aflønnings- og planlægningsforhold for deltagelse.
i. Journal club i Roskilde på vej – måske i FYA regi?
3. Gennemgang af programmet for GF
Bestyrelsen tilrettelagde program med oplægsholdere

4. Indstilling af juniorinspektorer til SST
FYA har efter opslag og ansøgninger indstillet syv læger til SST via DASAIM. DUU er ved at vurdere
indstilingerne.

5. FYAs og DASAIMs Uddannelsesinitiativ
Vinder er udpeget, MGP skaffer vandreplakette, formanden uddeler ved DASAIMs generalforsamling.
6. Sepsissymposium er tilrettelagt, over 70 tilmeldte og kursusfaciliteter sponseret af Astra Zeneca med
bestyrelsens accept. Anmeldt til Nævnet for Selvjustits uden anmærkninger.
7. Logo og hjemmeside
Der afventes stadig endelige beslutninger om logoets udformning. Til gengæld er webmasters forslag til
udformning af to forskellige designs resulteret i ét klart foretrukkent: “Moxy-siden” er vejen, vi skal gå.
8. FYAs økonomi præsenteres af kassereren ved generalforsamlingen med de af revisorerne påpegede
bemærkninger. Underskudet forventes at blive bremset af bestyrelsens tidligere beslutning om, at
undervisere på vore kurser og møder i øvrigt ikke honoreres som tidligere. Derudover har bestyrelsens
årlige internat i dette år belastet regnskabet noget mindre end forrige år, et niveau vi forventer fortsættes.
9. Eventuelt (øvrige punkter behandlet ovenfor)
Bestyrelsen strakte ben og klarede hjernerne ved en ekskursion til Odense by før generalforsamlingen.

