FHUK GENERALFORSAMLING 26. OKT 2018 KL. 17.30-18.00
ODENSE – DKKS årsmøde venue.
Lokale: nærmere info følger

Dagsorden:
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9.

Velkomst
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens virke
- Qasam Ghulam / Cecilie Møller
GORE Forum 2018
- Cecilie Markvard Møller
Nyt fra DKKS
- Nathalie Grootenboer
Nyt fra EVST
- Martin Lawaetz
Nyt fra bestyrelsens repræsentanter
Valg af kandidater til bestyrelsen
i. Formand
ii. Næstformand
iii. Repræsantater for de forskellige forløb;
a. Aarhus/Aalborg
b. Kolding/Odense
10. Eventuelt

Referat:
1
2
3
4

Cecilie Møller byder velkommen. Tilstede er 10 HU læger og 2 Intro læger.
Cecilie
Cecilie
Cecilie Gennemgår kort bestyrelsens virke. Siden sidst er Qasam fratrådt
formandsposten og Cecilie har i virke af næstformand være konst. formand. Siden
overdragelsen har der kun været arbejdet med kommende GORE møde at lave.
a. Nye tanker kommer på bordet om hvad FHUK skal være fremadrettet. Der er bl.a.
forslag om at FHUK skal ændre navn til Yngre Danske Karkirurger el.lign.
Punktet sættes på til næste møde mhp. nærmere diskussion og afstemning.
Stillingtagen i den kommende bestyrelse.
b. 3 nye HU’er I syd.
c. Cecilie fortæller kort om de forestående strukturelle ændringer i Region Midt.

Aktuelt vi ved ikke meget mere end at der skal spares og at det formentlig får den
konsekvens at BV-laget, som er besat af YL, nedlægges. Det forventes også at få
konsekvens for udd.forløbene, men vi ved endnu ikke noget konkret. Vi forventer
at kunne fortælle mere til næste FHUK møde i slut Nov.
5 CecilieMøller: GORE Forum 2018, 29.+30. Nov. i Aarhus. Emne: ”Burn-out” blandt
kirurger. Medlemmerne mindes om at sende 3 spm. ind til deres case som de plejer. Skal
sendes Thomas. Region SYD er usikre på om det må tage med, da det er industri
sponseret. De vil undersøge sagen.
6 Nathalie Grootenboer:
a. Læs ref. fra bestyrelsernes møder på hjemmesiden.
b. Målbeskrivelsen revideres i 2019, forventes færdig i 2020 (YL rep. + 2YL er
med). Kursus tilbud/revision (der skal byttes 0 til 0)Nogle A-kurser er med for
lavt fagligt niveau. Kan nogle kombineres – der er stort overlap ml. kursernes
emner.
c. Kursus kommer op på hjemmesiden i Dec. HUSK at meld jer til. Det er jeres
eget ansvar og det kan ikke være rigtigt at der skal sendes remindere til jer.
Kurserne kommer hvert 3.år.
d. DKKS har økonomi til gode initiativer. Send ansøgning til DKKS YL rep. eller
formand. 5-10.000kr.
7 Martin Lawaetz: Der er forestående valg til EVST formand. Alle EVST medl. kan stille
op. Der er puljer at søge til udd. i EVST.
8 Status fra repræsentanter:
a. Aarhus/Viborg (Cecilie): Endo halter forsat i Aarhus. Der er ingen muligheder
for oplæring og det er ikke muligt at få de procedurer der skal til iforb. med
kurset. Det ser ikke lyst ud fremadrettet heller. Der har ingen ansøgere være
til seneste HU-rotation som planlægges genopslået med start feb. 2019. Ved
seneste intro har der været mange ansøgere, det har ellers haltet meget og der
har ikke været gode kandidater til kommende HU’er. Afd. er presset på
mandskab, aktuelt er 2 HU forløb på 6mdr. endo-ophold hhv på RH og i
Australien.
b. Kolding/Odense (Trine): YL er koblet op på en ovl i 6uger ad gangen (gode
intentioner, praksis halter). 3 nye HU stilling i regionen.
c. Viborg/Aalborg (Lise): Endo halter i Aalborg, og det har ikke været muligt at få
endo procedurer. Men der er håb.

d. RH/Slagelse (Benjamin): Endo fylder meget, så meget at der nu er
udfordringer med at få nok åbne AAA’er på RH, men der er fokus på det – og
der er en god UAO.
9
a. Formand: Cecilie Møller fratræder som konst. formand. Lise Fræhr vælges
enstemigt.
b. Næstformand: Benjamin Sandholt vælges enstemigt
c. Repræsentanter:
i. Aalborg/Aarhus: Louise Møller
ii. Odense/Kolding: Tenna Klit.
10 Evt.:
a. Forslag til vedtægtsændringer:
i. FHUK åbnes for alle YL i karkirugien. Behandles på næste møde.
ii. Nyt navn. Behandles på næste møde.
iii. Fokus på/definition af forsamlingens virke.

NÆSTE MØDE ER I AARHUS I FORB. MED GORE YL FORUM 29.-30. NOV. 2018

