
Referat fra FYA´s 
GENERALFORSAMLING 

Den 11. oktober 2007. 
 

 
1. Valg af dirigent: Jette Pærregaard blev foreslået og valgt. Anne Øberg 

Lauritsen blev valgt som referent. 
2. Formandens beretning. Formanden Carsten Tollund berettede at det forløbne år 

har været et godt år for FYA, idet foreningen er meget synligere nu end for blot 
få år tilbage. FYA sidder i vigtige udvalg såsom DASAIM´s bestyrelse og 
DASAIM´s uddannelsesråd. Med hensyn til uddannelsen, er der efter vores 
opfattelse i FYA, kommet et meget fornuftigt kompromis i 
kompetenceudviklingen i såvel introuddannelsen som hoveduddannelsen. 
Desuden vil vi fortsat arbejde for at sikre kvalitet i uddannelsen.  
Vi har en hjemmeside, der fortiden fungerer udmærket, og bliver opdateret 
jævnligt. Denne hjemmeside er den primære kommunikation til medlemmerne, 
og derfor yderst vigtig. 
Angående kurser, er FYA ved at være veletablerede med nogle meget 
velbesøgte kurser ”der kører af sig selv”. 
Visioner for fremtiden: Foreningen er ved at lave en spørgeskemaundersøgelse, 
til uddannelsessøgende anæstesilæger for at få afdækket YL 
uddannelsesforhold på de forskellige afdelinger. Denne 
spørgeskemaundersøgelse er bl.a. vigtig idet man regner med at antallet af 
uddannelsespladser skal øges i hele landet, og vi derfor godt vil være med til at 
pege på de bedste uddannelsessteder. 
Der udover er der blevet taget indledende kontakt til forskernetværket mhp et 
evt. samarbejde i fremtiden. 

3. Beretning fra nedsatte udvalg: 
Kim Wildgaard fortalte om juniorinspektorordningen. Berettede bl.a. at der 
mangler at blive rekrutteret juniorinspektorer fra region Nord og Syd. 
Derudover barslede Kim med ideen om at de ”gamle juniorinspektorer” senere 
kunne blive seniorinspektorer, da de både havde inspektorkurset samt nogen 
inspektorerfaring. Morten Gustav Poulsen udtrykte sig positiv overfor denne 
ide samt overfor juniorinspektorordningen i helhed. 
Pia Bredahl Jensen berettede fra DASAIM´s uddannelsesråd samt fra det 
regionale videreuddannelsesråd region øst. Pia fortalte at i hvert 
videreuddannelsesråd (region øst, syd og nord) skal der sidde en YL, hvor vi i 



FYA meget gerne vil have disse pladser besat af medlemmer i FYA´s 
bestyrelse, hvis muligt. 
Desuden gennemgik Pia den nye faglige profil til de nye ansættelsesudvalg, 
samt nedlæggelse af points systemet. 
Frem til 2012 udvides antallet af kursusstillinger med 12 på årsplan og med 24 
nye introduktionsstillinger. 
Desuden har der i rådene været en del diskussion omkring den 
uddannelsessøgendes bagvagtsfunktion – med eller uden speciallæge i 
umiddelbar tilkald, specielt på sygehuse med intensiv afdelinger og gyn/obs. 
Til sidst fortalte Pia, at der herskede en hel del dokumentforvirring, i de 
forskellige regioner – men at der forhåbentlig kom styr på dette snarest (dvs. fx 
ved endt uddannelsesophold – hvilke papirer der skulle underskrives). 

4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 
5. Regnskabet samt budget for næste år blev fremlagt af Jette Pærregaard og 

begge dele blev godkendt. GF besluttede at fastholde kontingentet på 200 kr. 
6. Carsten Tollund blev genvalgt til formand. Tina Horsted og Anne Øberg 

Lauritsen ønskede ikke at genopstille. Pia Bredahl Jensen og Jette Pærregaard 
var på valg, begge genopstillede. Herudover var der 3 medlemmer der ønskede 
at stille op for bestyrelsen. Der blev derfor stemt om kandidaterne og valgt 
blev: Morten Gustav Poulsen og Mona Tarpgård, begge fra Århus. Som 
revisorer blev Anders Pærregaard samt Thomas Thougaard valgt. 

7. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter GF, ved næste bestyrelsesmøde, der 
finder sted den 13. december (heldagsmøde). 

8. Under evt. diskuteredes emner til kommende kurser. Her blev bl.a. nævnt: 
Ventillationsstrategier samt blok. 

 
 
Således opfattet, Anne Øberg Lauritsen, referent.   15.10.07. 

 
  


