
GENERALFORSAMLING I 

FORENINGEN FOR YNGRE ANÆSTESIOLOGER 

DEN 29.10.2009 PÅ ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL, LOK. ’TORBEN K. WITT’ 

 

DAGSORDEN 

1) Velkomst ved Formanden. 

Øivind Jans byder forsamlingen velkommen, foreslår Kim Wildgaard som dirigent. Kim Wildgaard 

vælges til dirigent. 

2) Kim Wildgaard: Indkaldelsen godkendes ved generalforsamlingen. 

3) Formandens beretning ved Øivind Jans. 

Hvad har FYA lavet det seneste år? 

- Den nye ansættelsesprocedure har været fast punkt på møderne. FYA har repræsentanter i 

ansættelsesudvalgene i alle 3Regioner, samt diskuteret proceduren, vejledningen, 

vurderingen og  karrierevejledning ved afslag via de 3 FYA-repræsentanter i Dasaim’s 

Uddannelsesudvalg.  

- FYA har afholdt velbesøgte kurser i alle 3 Regioner. 

- Hjemmesiden har fået nyt design og nye funktioner 

- Kontinuerlig deltagelse i forskellige udvalg (Dasaim’s Bestyrelse, Dasaim’s 

uddannelsesudvalg, Regionernes Specialespecifikke Uddannelsesudvalg) 

- Modtaget 110 nye medlemmer; nu er antallet steget til ialt 383medlemmer. 

- FYA’s Uddannelsesinitiativ er blevet nomineret og fordelt – officielt sker dette dog på 

Dasaim’s Årsmøde. 

- Der er indstillet 7 nye juniorinspektorer. 

Visioner for det kommende år: 

- Arrangering af nye kurser 

- Hjemmesiden skal gøres endnu bedre 

- ’Forskningens dag’ 

- Utrætteligt arbejde for at bibeholde og forbedre den høje kvalitet af uddannelsen af yngre 

anæstesiologer.  

Beretningen godkendes ved Generalforsamlingen.  

4) Beretning fra Udvalg: 

4.1 Dasaim’s Uddannelsesudvalg ved Nicola G. Clausen: 



Udvalgets medlemmer  og rammer  ridses op, herunder de 3 FYA repræsentanter. Disse har på 

lige fod med de andre af udvalgets medlemmer ret til at bringe emner op til diskussion og 

bidrage til kørende diskussioner.  

Vigtige emner, som er behandlet det seneste år: 

- Ansættelsesproceduren; som konkrete eksempler har vi diskuteret og formuleret en officiel 

holdning til fravær fra ansættelsessamtalerne; har diskuteret efter hvilke kriterier ansøgere 

skal vurderes og hvordan de enkelte lægeroller vægtes i forhold til hinanden.  

Vi har evalueret a) selve ansættelsessamtalerne b) retningslinjerne c) karrierevejledningen. 

- Kompetencekort for Introduktionsuddannelsen er under revision 

- Forsknigstræningsmodulerne undersøges aktuelt. 

4.2 Inspektorordningen ved Morten Gustav Poulsen: 

Ordningen præsenteres og formålet ridses op: hensigten er at hjælpe de besøgte afdelinger til at 

forbedre uddannelse i de givne rammer.  

Uddybende beretning om Kursusaktivitet: 

I det forgangne år er afholdt 

- Blødningssymposium i Århus 

- Shock-Aften i Kolding 

- Kursus i perifere blokade anlæggelse i Århus 

- Sepsis Symposium i Kbh 

Aflønning af undervisere vil fremover bestå af kørselsgodtgørelse og en lille gave. 

FYA modtager gerne forslag til kursus-emner. 

4.3 Kasserens beretning ved Rikke Malene Jepsen: 

Regnskabet 2008-09 gennemgås og er endt i lile underskud på 1800Dkr. Til næste år forventes 

lille overskud.  

Regnskab og budget for kommende år godkendes ved Generalforsamlingen. 

Mulig kontingent-stigning til næste år varsles.  

5. Valg af 3 kandidater til Bestyrelsen – ved Øivind Jans. 

Bestyrelsens arbejdsform og sammensætning jvf vedtægter præsenteres.4kandidater stiller op, 

præsenterer deres valgoplæg.Afstemning. Resultatet bliver følgende: Morten Gustav Poulsen 

genvælges. Sigrun Hoegh Kann vælges. Lars Broksø Holst vælges. 

6. Evtl.  – intet hertil. 

Oktober 2009-11-10; Nicola G. Clausen  



  

 


