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-Siden sidst. (ny fra udvalgsmøder m.m.) 

RMJ: Specialespecifikke råd i Øst er mødtes ekstraordinært om tilretning af 

uddannelsesprogrammer som følge af de store omlægninger mellem sygehusene i Hovedstaden. 

En løsningsmulighed som intro opdelt i mindre end 12 mdr har været på mødet, men FYAs 

indstilling er klar, at intro-året og det sidste år i hoveduddannelsen skal ligge som én samlet 

ansættelse på én afdeling - dette prioriteres højere end evt bedre mulighed for bredde i introåret (og 

det sidste HU-år). De mellemliggende år må vi acceptere er præget af kortvarige afsnits- og 

afdelingstilknytninger. 

 

I Syd er et HU-forløb i Svendborg forblevet ubesat aht økonomiske forhold. NCG spørger 

vid.udd.sekr. nærmere om sammenhængen og KW tager det op i YLs team udd. 

 

På de sønderjyske sygehuse er HU-afslutningen fordelt mellem Sønderborg og Åbenrå (der nu er én 

afdeling) med 3+9+6 mdr. Uddannelsesprogrammet er næsten klar til godkendelse, udarbejdet af 

Gunhild Kjærgaard, der i afslutningen af sin HU er ansat som leder af Færdighedslab og 

simulatorenhed i Haderslev og startet master i medicinsk læring. 

 

-Evaluering af Infomøde i kbh. 

50 fremmødte, stor spørgelyst, en enkelt introlæge omfattet af fireårsregel spurgte til evt kvote, der 

blev igen rådgivet om at ikke alle får et HU-forløb, så overvej prioriteringen allerede. 

 

-Det ny elektroniske ansøgningsystem. Problemer. v. KW 

En del tekniske problemer: ringe kvalitet af grafikfiler, gennemgående kopier af samme bilag i flere 

sammenhænge, ansøgere kan ikke se den endelige udgave.   

Der kan ikke fremstilles personligt præg i forhold til tankegang og systematik, og endda manglede 

et CV i fem tilfælde. 

FYA kontakter YL og UfL, desuden tager vi senest ved næste møde kontakt til øvrige specialers 

repræsentanter. (KW liste over kolleger i specialers ansættelsesudvalg fra YL?) 

 

-FYA og Forskning: evaluering af møde d. 22/2 og fremtidig strategi. 

For medlemmer, første møde med donut round kl. 15, rykkes til kl 16 næste gang. Nu oplæg på 

fya.nu om hvordan man kommer i gang, også til forskningstræningsopgaver. 

www.FYA.,nu opdateres jævnligt med gode råd og materiale til forskerkolleger. 

Opdeling mellem "erfarne" og mindre erfarne forskere, næste tema er "Systematic reviews" med 

Andreas Lundh. Tilbud om individuel sparring efter indsendelse af problemstilling 5 dage før. FYA 

anvender ca kr. 500 pr seance til forfriskning og vintak til oplægsholder. 

 

-Kursus i børneanæstesi: Update, målgruppe: de yngste kolleger, der møder børnene i den akutte 

modtagelse. 3.6.10 - lokalitet i Århus (desværre ikke plads i Skejby) 

Det bliver rigtig godt: 2x45 min: iv-adg/luftveje og modtagelse af de takutte barn, samt efter pausen 

en times hands-on/plenum cases 3x15 personer. (Jane Andersen, Birgitte Duch og Henrik 

Vendelbo) 

Der er søgt sponsorat fra TRYG og AMBU, og evt Laerdal. Der udbydes kun til FYA-medlemmer 

og kr. 100 i deltagerbetaling ved tilmelding. 

 

http://fya.nu/


-Den neurointensive patient med YN. 

Det bliver også godt: ØJ siger tak for invitationen, NCG og MGP skaffer undervisere, SK og ØJ vil 

gerne deltage i arrangementet, fx Niels Juul eller Peter Martin Hansen. 

Niveauet ved kurset skal gerne være rettet mod modtagelse og transport af den neurointensive pt. 

foruden den avancerede del på intensiv og evt donorpleje. 

 

-Indlæg til DASINFO: Deadline 15/3. 

Dugfrisk dagbog fra ny introkollega i Esbjerg er på vej via NCG 

SK og MGP har skrevet om (junior)inspektorordningen. 

Kursusreklame for børneanæstesi 

 

Sommernr: Vi sætter fokus på kvalitet i karrierevejledning. Statistik fra ansættelsesrunder efter KW 

og LBs skema. 

GDS karrierevejledning, SWOT-analyse før (og efter?) 

 

-FYA Internat, Mols-kroen er arrangeret. 

Emner: Se ovenfor 
 


