Ordinær generalforsamling i Foreningen af Yngre Lungemedicinere
Nyborg Strand, 27. november 2014
Ad 1: Mia Moberg blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Ad. 2: Referent: Pia Thaning

Ad. 3: Formandens beretning:

FYLs generalforsamling 2014
Formandens beretning


Status
o Ca. 90 betalende FYL-medlemmer (65 betalende medlemmer dec 2013).
o Lidt flere deltagere ved generalforsamlingen (26 i år)
o Jesper Rømhild Davidsen trådt ud af FYL (overlæge). Anita Rath Sørensen nyt
bestyrelsesmedlem.



Specialespecifikke HU-kurser
o Der er nedsat udvalg under DLS, som skal se på hele sammensætningen af HU-kurser;
emner, timefordeling, geografisk placering, kursusledelse mm. FYL har 2 repræsentanter i
udvalg. Arbejdet vil blive kort præsenteret på DLS-generalforsamlingen. Næste møde feb
2015. Kurser kører uændret 2015. Satser på ny sammensætning fra 2016.
o Forslag: Kursus i allergi/astma (3 dage), KOL og NIV (+respirationsinsufficiens?) (3 dage),
cancer/infiltratudredning (3 dage), lungeinfektioner (TB, pneumoni, svampe, abscesser,
bronkiektasi mm) (3 dage), interstitielle sygdomme (2 dage). Evt. 1 dagskursus som
individuel dybdetræning i bronkoskopi. Farmakoterapi, lungefysiologi og radiologi
inkooperes i de andre kurser.
o FYL-bestyrelsen har forsøgt at lave kursusplaner for HU-forløb; det er ikke let! Store
geografiske forskelle, tendens til at mange kurser kommer til at lægge inden for meget kort
tid (kan give problemer med grønt lys fra afdelingerne). Indtil videre afventer vi DLS-HUkursusudvalg, men jeg synes stadig, det ville være fint, hvis man fik kursuspakke, når man
får sit HU-forløb.



NIV-møder
o FYL har været med til at arrangere sit første kursus i samarbejde med DLS (sponsor). 2
kurser i hhv. Aarhus og Kbh, henh. 17 og 22 tilmeldte.



Synet på FYL / FYLs ”impact”

o

o
o
o

Det er blevet en naturlighed, at der sidder en FYL-repræsentant med i udvalg/gruppe
(Maria Ekelund Thorsen, Svend Gundestrup (+Kristoffer Marså) i pallitionsudvalg, Julie
Janner og Lars Pedersen i HU-kursusudvalg, UL-udvalg)
Henvendelse fra Astma-Allergi Danmark
Flere får mulighed for at deltage i industriarrangementer (ikke helt uproblematisk). Nye
tiltag
Høre om tilbud:
 Danmarks Lungeforenings Lungekorps
 Møde med radiologer
 Der har været afholdt industrimøder
 Info om stillinger delt via FYL



Hjemmeside
o Svend Gundestrup har lavet ny hjemmeside



Facebook-gruppe
o Gitte Madsen har oprettet en Facebook-gruppe. Brug den endelig.



Målbeskrivelse
o Thomas Lund og Julie Janner har lavet et kæmpe arbejde med den ny målbeskrivelse



ERS & FYL
o ERS Junior Members Committee
o Efter aftale med DLS, må FYL udpege repræsentant (bestyrelsen har valgt Asger Sverrild)
o DLS-medlemmer automatisk medlemmer af ERS
o Gratis hvis man er under 35 år – også fremover?



Udbredning af FYL / Hvor skal vi hen?
o Startet godt op, men udfordringen er nu at
 Holde fast på principper:
 Fællesskab; alle-eller-ingen
 Afrapportering fra udvalg
 Overveje hvilke tilbud vi siger ja til / blåstempler
 Passe på ikke at mætte markedet/behovet
 Overveje hvilke regionale tilbud vi siger ja til
 Overveje kvaliteten af tilbuddene (om vi ”sælger os for billigt”)
 Udvikle os:
 Forslag til nye tiltag:
o Forskningsgruppe
o Kurser/møder, evt. faste
o På sigt eget årsmøde
 Spille aktiv rolle ift. definere lungemedicinen (hvad vil vi i dansk
lungemedicin, hvad kan FYL byde ind med mm).





Sikre bred opbakning/input
Sikre bred geografisk udbredning

Personligt
o Meget spændende at have været del af.
o Synes vi har fået rykket tingene og forhåbentlig også skabt et national fællesskab / national
fællesskabsfølelse blandt yngre kommende lungemedicinere.
o Personligt sjovt arbejde med godt selskab og gode venner. Stor tak til bestyrelsen og alle
FYL-medlemmer

Lars Pedersen, formand for FYL, 27/11-13

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Ad. 4: Udvalgsberetning:
Uddannelses udvalg:
Fra Region Nord berettede Gitte Madsen om udfordringer i forbindelse med indførelse af akutplan med
speciallæger i front, som betyder at man fra regionen ønsker at ændre på den aktuelle struktur (1 år
centralt, 2 år perifert, 2 år centralt) til ny struktur (1 år perifert, 3 år centralt, 1 år perifert) således at man
afslutter perifert og de perifere sygehuse dermed får 1. reservelæger til at være i front. Der er aktuelt
enighed i uddannelsesudvalget om at fastholde aktuelle struktur så man kommer hurtigt i kontakt med
lungemedicin og kan fastholde speciale kompetencer det sidste år.
Region Øst: Julie Janner kunne berette om samme problem – og hvis dette bliver et generelt problem må
FYL tage det op, så vi sikrer at uddannelseslæger kan vedligeholde deres kompetencer.
Vi havde herefter lang snak om problemerne omkring at uddannelsesforløb ikke altid hænger sammen med
de forskellige regioners ønsker til bemanding. Endvidere er der hyppigt ændringer i strukturen i afdelinger.
Thomas Lund anførte at det i Øst er blevet mere smidigt at flytte HU læger til afdelinger, hvor uddannelse
tilgodeses end tidligere.
I øjeblikket står der ikke præcist i målbeskrivelsen, hvor mange procedurer, som er påkrævet, eller hvordan
erhvervet kompetence skal vedligeholdes. Vi diskuterede om man evt kunne lave minimumskrav til
kompetence vedligeholdelse som f.ex anæstesilæger.
Aktuelt er der så stor mangel på speciallæger at man måske bedre tør tage diskussionen med et
arbejdssted om krav og ønsker til uddannelse uden helt at afskrive sig job senere. Det kræver dog også at
der er opbakning fra lungekolleger til at være offensiv omkring indhold af uddannelse.
Det blev aftalt at kigge på, hvordan kardiologer og anæstesilæger gør, idet de forekommer at være bedre til
at sikre at produktion og bemanding ikke står i vejen for uddannelse og erkendelsen af at speciallæge
uddannelse foregår i specialiserede afdelinger ikke er til diskussion.

Ansættelsesudvalg:
Øst – stort fald i ansøgere ved sidste runde, men generel tendens for alle specialer og det var kompetente
ansøgere. Det er dog vigtigt at vise høj faglighed for at fastholde lungemedicin som attraktivt speciale.
Fra Syd og Nord var der afbud.
Vi talte om muligheden for at få flere uddannelsesforløb, hvilket DLS arbejder på.
Andre udvalg:
ERS repræsentant:
Asger Sverrild fortalte om ønsket om en skarpere profil for yngre lungelæger. Man ønsker yngre nationalt
delegeret, ikke nødvendigvis speciallæge, til start/revidering af ERS. Bestyrelsen har udpeget Asger Sverrild,
uklart hvordan strukturen er/bliver.
Ingen beslutningskompetence men reformer af struktur af ERS er undervejs. Mange ønsker om at styrke
fokus på forskning og uddannelse og standardisering i ERS.
Palliationsudvalg: nedsat af DLS, har ikke holdt møder endnu.

Ad 5. indkomne forslag:
§5. stk 7: forslag til at ændre regnskabsår så det følger DLS – blev vedtaget.

Ad 6. Regnskab og næste års kontingent:
Thomas Lund fremlagde et særdeles fint regnskab som blev godkendt.
Årskontingent på 300 kr for menige medlemmer blev fastholdt, så vi sikrer at FYL har penge nok til
eventuelle egne aktiviteter.
Der var herefter en diskussion om kontingent for stud. med, som aktuelt betaler 50% i årskontingent. Der
var et ønske om at gøre det gratis men da det er formuleret i vedtægterne kunne det ikke besluttes og vil
blive taget op til næste år.

Ad 7. Valg til bestyrelsen:
Lars Pedersen gik af som formand. Julie Janner begrundede sit kandidatur med ønsket om at arbejde for et
nationalt forskningsnetværk og nye visioner for lungemedicinen, og blev valgt.
Bestyrelsesmedlemmer:

Til erstatning for Julie Janner blev Jens-Ulrik Jensen valgt fra Øst for 1 år.
Fra region Syd gik Jesper Rømhild Davidsen af og i stedet blev Stefan Luef valgt.
Region Nord ´s repræsentant, Gitte Madsen, var ikke på valg.
Thomas Lund gik af som regionsuafhængigt medlem. I stedet blev Anita Rath Sørensen valgt.
Valg af suppleanter: Signe Schwaner, Lise Stensen og Pernille Kristiansen stillede op og begrundede deres
kandidatur. Herefter skriftlig afstemning:
1. suppleant blev Lise Stensen
2. suppleant blev Pernille Kristiansen

Valg af revisor: Thomas Lund blev valgt.

Valg til udvalgsposter:
I region Nord ligger møder i ansættelsesudvalg og uddannelsesudvalg samtidig. Det vil derfor være praktisk,
at den samme person varetager dette, fordi det har været et problem at få fri til møderne. Lars Pedersen
argumenterede for at det fordeles på flere personer for at involvere og engagere.
Uddannelses udvalg:
Region Nord: Gitte Madsen
Region Syd: Stefan Luef
Region Øst: Lise Stensen
Ansættelsesudvalg:
Region Nord: Asgerd Kristensen, som ikke var tilstede. Bestyrelsen vil kontakte Asgerd Kristensen omkring
status.
Region Syd: Christian Laursen
Region Øst: Jens-Ulrik Jensen

Eventuelt:
Målbeskrivelse:
Thomas Lund og Julie Janner har gennemgået målbeskrivelsen og revideret i forhold til det nye elektroniske
format. Målbeskrivelsen er godkendt af regionale PKL og ligger nu hos SST og skulle blive færdigt i år.

Elektronisk kompetencegodkendelse gælder for forløb startet efteråret 13. Den gamle portefølje mappe på
lungemedicin.dk er ikke længere aktuel men kan evt bruges som skabelon.
Mailingliste:
Bestyrelsen styrer aktuelt mailinglisten. Facebook gruppen kan bruges til kontakt men enkelte ortodokse
medlemmer af FYL bruger ikke mediet. Mailinglisten fastholdes foreløbig hos bestyrelsen.
Svend fortalte om hjemmesiden og opfordrede til at lægge billeder og indslag under FYL. Svend
Gundestrup nævnte endvidere muligheden for et forum via hjemmesiden, som evt kunne bruges til
forskningsnetværk.
Der skal udfærdiges et organisationsdiagram for FYL, som skal lægges på hjemmesiden.
Forskningsudvalg: udvalg, som kunne invitere FYL medlemmer til møder om interessante emner/projekter,
hvor man evt kunne vælge projekter ud på demokratisk vis. FYL kunne være initiativtager til RCT, så der ikke
kun er firmastudier. Udvalget nedsættes af bestyrelsen.
Det blev kort diskuteret om simulationstræning før bronkoskopi skulle være en del af målbeskrivelsen men
problematisk, hvis det ikke er praktisk realistisk. Ingen afklaring aktuelt.
Stort bifald til de afgående og mødet kunne hermed erklæres for afsluttet.
Ref. Pia Thaning

