Mads Mark

Valgoplæg:
Da jeg pr. 01.09.21 afhændede min kirurgiske speciallægepraksis i Aalborg, blev
jeg samtidig medlem af FPL. Det er min plan at fortsætte med deltidsarbejde
”indtil videre” – fx aktuelt aftalt vikariat for overlæge på Landssygehuset i
Torshavn uge 48. Jeg oplever i det hele taget, at jeg har tid og energi i overskud,
og noget af det vil jeg gerne bruge i bestyrelsesarbejdet i FPL Nordjylland.
Ganske kort:
Født 1954, læge 1983, speciallæge i kirurgi 1994, og i kirurgisk gastroenterologi
1999.
Overlæge 1999-2012 (Holstebro, Viborg, Aalborg, Viborg – de sidste 3 år ledende
overlæge ved Kirurgisk Afd. i Viborg), 2012-2021 praktiserende speciallæge i
Aalborg.
Organisatorisk:
2015-2017 i bestyrelsen for DSAK (Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi)
2017-2019 suppleant i FAPS-bestyrelsen Nordjylland.
2019-2021 formand for FAPS Nordjylland.
De bedste hilsner
Mads Mark

Per Gandrup

Som repræsentant for Lægeforening Nordjylland, Foreningen af
Pensionerede Læger (FPL), vil jeg fortsat arbejde for, at vi som læger,
uagtet vi er pensionerede, sikres indflydelse på relevante områder i
Lægeforeningen.
Pensionerede læger udgør næsten 1/5 af Lægeforeningen medlemmer, vi
er sikret repræsentation i Lægeforeningens Repræsentantskab, og kan
opstille som delegerede til Lægernes Pension, men vor store andel af den
samlede Lægeforening bør også afspejles i sammensætningen af
Pensionskassens bestyrelse, hvor Lægeforeningens 3
forhandlingsberettigede søjler har 6 medlemmer. Vi (FPL) bør sikres en
bestyrelsespost i Lægernes Pension.
FPL bør fortsat arbejde for at sikre acceptable arbejdsmæssige vilkår for de
aktiviteter pensionerede læger fortsat deltager i ex vis Coronaberedskab,
Censoropgaver, Patientklagenævn og Patienterstatning, Undervisning etc.
Lokalt sikre relevante undervisningsaktiviteter formidlet af FPL Nordjylland
og gennem tilbud fra Lægeforening Nordjylland give FPLs medlemmer
mulighed for at holde os ajour med nyheder inden for lægefaget.
Kort CV:
Cand. Med. 1975, speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi.
Overlæge Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus 1991,
Ledende overlæge samme afdeling 2001.
Klinikchef, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
2012 frem til pensionering.
Fagpolitisk: Reservelægerådsformand Randers Centralsygehus, medlem
Yngre lægers repræsentantskab og Lægeforeningens repræsentantskab.
Senere medlem Overlægeforeningens og FAS repræsentantskab. FAS
amtsrepræsentant i Nordjyllands amt. Siden 2018 regional FPL
repræsentant og medlem af FPLs bestyrelse. FPL repræsentant i
Lægeforeningens regionale bestyrelse.
Næstformand og formand Dansk Kirurgisk Selskab. Kursusleder gennem
mange år på OLAU-kurserne
Næstformand Kræftens Bekæmpelse.
Per Gandrup

Peter Matzen

”Peter Matzen 73 år og still going strong.
Pensioneret overlæge fra Psykiatrien Aalborg U.H.
Tillidsmeritter: I studietiden oprettede jeg IMCC Odense og var formanden
fra 1972 -1974. Ulandsfrivillig i 1974/75 Botswana. Amtsreservelægeråds
repr. Sønderjylland 1979 -1981 og formand 1980 -81. Mangeårig
Psykiatriens repræsentant i Medicinsk Bibliotek Aalborg og overlægerådet
Aalborg U.H.
Er kollegialt og selskabelig anlagt og giver gerne en hånd med.”

