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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 17. januar kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Annemette er valgt til ordstyrer og referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Maria Nikolajsen, Newen AkraWi, Malu Ladegaard, Signe Christiansen, Pernille Hansen, 

Søren Christensen, Maria Bundgaard, Signe Skafte (SAMS), Jesper Christensen (SAMS), 

Christina Svanholm, Kasper Johansen, Annemette Lundberg. 

3. Hurtige datoer  

28. februar  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

17.-18. marts  FYAM Internat 

27. april  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

17. maj  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

6. juni  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

30. august  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

14. september FYAM Udvalgsmøde, Odense 

6.-7. oktober  DSAM/FYAM ÅRSMØDE 

4. Orientering fra formanden 

Kort omkring ansættelse af Lotte Hvas i DSAMs sekretariat samt orientering fra DSAMs 

bestyrelse. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (15 min) 

Marie Nikolajsen orientere kort, da Lene Therkelsen ikke er tilstede. Lotte Hvas er ansat 

som timelønnet sekretariatsleder de næste måneder for at af dække sekretariatets 

behov for lægefaglig ledelse samt organisering af sekretariatet. 

Anders Beich vil deltage i FYAM Udvalgsmøderne som observatør fra DSAMs bestyrelse. 

Han var desværre forhindret til dette møde, men vil komme til næste møde. 

DSAMs betyrelse arbejder aktuelt med høringssvar omkring rygsmerter og udredning 

tværsektorielt samt stikprøvekontrol af praksis. Der kan læses mere om dette i referatet 

fra sidste DSAM bestyrelsesmøde. 

5. FYAM Internat – planlægningsgruppe og tema/kampagne 

Der har allerede nu kommet mange ideer frem om muligt tema/kampagne for 2017 på 

sidste Udvalgsmøde. Se oplæg i FB-gruppen. Der skal på dette møde vælges de 3 temaer 

som der er stort stemning for, for så at være det endelige tema på Udvalgsmødet i 

februar. Signe Christiansen har meldt sig til planlægningsgruppen og der er behov for 1-

http://www.fyam.dk/
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2 mere før det er en gruppe! Diskussions- og beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette 

Lundberg og Lene Therkelsen (30 min) 

Planlægningsgruppen: Neven Akrawi melder sig ligeledes til planlægningsgruppen og 

Annemette vil høre om Berit Hansen ikke har lyst til at være med. Rammerne er at 

gruppen selv finder et sted fra fredag formiddag til lørdag middag inkl. overnatning og 

forplejning samt mødefaciliteter. Når det endelige emne/tema er besluttet skal der 

laves et program for dagene, som Christina vil bistå med. Vi indleder internatet med et 

kort Udvalgsmøde. Budgettet er: 35.000 kr. 

Diskussion omkring om internatet skal arbejde med en kampagne eller et andet 

tema/område. Der er en længere debat omkring at der er mange ideer som måske i selv 

selv er for små til en stor kampagne, men kunne være gode og spændende regionale 

og tværregionale projekter, som vi i FYAM Udvalget måske kunne afsætte midler til at 

hjælpe med at få i gang og dermed engagere medlemmerne regionalt. Vi beslutter at 

lave en kampagne i år og tage emnet ”spirekasse” med mindre projekter og midler til 

disse op på næste møde. 

Følgende emner/temaer præsenteres og diskuteres: 

Flygtningearbejde på fagligt plan: Ingen taler om det længere blandt læger, selvom der 

stadig er behov. Det virker troværdigt og er godt at tage fat i inden man står overfor 

nye udfordringer. Muligt samarbejde med selskab for indvandresundhed. Vi som FYAM 

kan gå ud med budskab om indvandresundhed i almen praksis /Christina Svanholm. 

Tillæg: Vi lever i en global verden og behandler globale patienter. Hvis vi vil forstå vores 

patienter og give en individuel behandling må vi også forstå hvad de kommer fra for at 

kunne forstå lidt om andre sundhedssyn, forventninger og sundhedsvæsener/Marieke 

Leemreize 

Trivsel/udbrændthed/arbejdsglæde: I december udkom en artikel i ugeskrift for læger 

der havde undersøgt praktiserende lægers trivsel. Undersøgelsen viste at mere end 

halvdelen af de praktiserende læger er på randen til at være udbrændte. Jeg mener at 

vi i FYAM bør præge og forme vores kommende arbejdsliv ved at være nysgerrig på 

hvad årsagerne til dette negative outcome er og komme op med et forslag til hvordan 

man kan ændre på denne tilstand /Berit Hansen. 

Læring: Læring er vigtigt! Ikke mindst i et fag, der konstant er i udvikling. Som 

uddannelseslæger er vi, om nogen, afhængige af god læring. Vores tutorlæger har alle 

været på kurser, ligesom vi selv har været på pædagogik II under introstillingen, men 

ting glemmes og ny viden omkring læring kommer til. En kampagne via FYAM kunne 

være god, idet det kunne minde os selv om vores eget ansvar for læring og minde os 

vores tutorlæger om deres. Endelig kunne vi sprede god uddannelseskarma på 

hospitalsgangene og i øvrigt fremstå som et speciale er fortsat vil læring og personlig 

udvikling /Kasper Johansen. 

Uddannelsesvilkår i I og H stillinger: Fokus på uddannelsesvilkår i introduktions- og 

hoveduddannelsesstillinger, men også måske især i hospitalsdelen af 
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hoveduddannelsen. Fokus på at vi lære det vi har brug for i forhold til vores kommende 

virke som almen medicinere /Morten Nyborg Lauritsen. 

Antibiotika resistens: Antibiotikaresistens er et verdensomspændende problem og et 

fælles ansvar. Generelt er resistensen lav i Danmark sammenlignet med resten af 

Europa, men forbruget af systemisk antibiotika er fortsat stigende også her til lands, 

hvorfor vi har en forpligtelse til fortsat at arbejde for en reduktion af forbruget. Det er 

min påstand, at der er en sammenhæng mellem øgede produktionskrav og stigende 

forbrug og det er bydende nødvendigt, at vi – med jævne mellemrum – minder 

hinanden om, at vi ikke har råd til at slække på kravene til korrekt indikation, ikke mindst 

fordi, at almen praksis står for op til omkring 90 procent af alle antibiotikaordinationer 

(til mennesker) /Kasper Johansen. 

Internationalt, Hippokrates udvekslingsprogrammet: Der er udfordringer med at finde 

værtspraksis i Danmark til alle dem der gerne vil på udveksling fra andre lande samtidig 

med at kendskabet til Hippokrates programmet ikke er kendt eller benyttet af 

uddannelseslæger i Danmark. En kampagne kunne sætte fokus på dette og fremme 

udvekslingen internationalt /Annemette Pihl Lundberg. 

Internationalt perspektiv: 1. Vi er fremtiden i almen medicin og skal takle fremtidens 

udfordringer. Det er ikke Danmark der kæmper med lægemangel i udkanten, fagets 

berettigelse eller en voksende sekundær sektor der overskygger. Det gør de også i 

andre lande og de har forskellige måder at takle det på. Vi kan løse det i fællesskab. Så 

en kampagne om at vende blikket ud i verden og lærer andre det vi er gode til og lærer 

af andres erfaringer. Ved at se ud får man øjnene op for hvad der er unikt ved dansk 

almen medicin og hvad vi skal værne om /Marieke Leemreize. 

Regionale FYAM-grupper:  En kampagne omkring formidling af FYAM aktiviteter og det 

regionael FYAM arbejde. Oprettelse af undergrupper/interessegrupper til ovenstående 

”spirekasse” med mindre projekter. Fokus på kommunikation og medlemsinddragelse 

/Lene Therkelsen og diskussion på mødet. 

Efter afstemning vælges følgende top 3 emner/temaer til endelig afstemning via FB-

gruppen med deadline d. 26. januar, så planlægningsgruppen ved hvad de skal ligge op 

til i deres planlægning af internatet: 

Læring/uddannelse – Trivsel – Regionale grupper/Formidling 

6. Hjemmeside 

Kort orientering omkring status på hjemmesiden efter møde i gruppen. Endvidere 

stillingtagen til kontaktoplysninger på medlemmer. Orienterings-, diskussions- og 

beslutningspunkt. Ansvarlig: Kommunikationsgruppen (15 min) 

Gennemgang af den foreløbige version. Annemette og 2 aktive i FYAM Sjælland vil 

komme med et udkast til form og indhold på de regionale sider. Små ændringer på 

nuværende side med ombytning af ikoner for praksisplus og praksismartch og at 

nederste rul på siden skal fjernes. 
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Der bliver en hjemmeside-ansvarlig i hver region, som kan opdatere og tilfæjge nye 

begivenheder i kalenderen og udsende nyhedsbreve. Alt anden opdatering/indhold skal 

sendes til sekretariatet, som vil opdatere hjemmesiden. 

Medlemmerne fra de stående udvalg bedes venligst skrive en kort prosa tekst om hvad 

udvalget går ud på og hvordan det er at være FYAM i udvalget mm. Til information og 

inspiration for det menige medlem. 

Der skal udpeges en PR/hjemmeside ansvarlig eller gruppe i udvalget som på sigt bliver 

overordnet ansvarlig for opdatering af siden i samarbejde med sekretariatet. 

7. Regionale aktiviteter i 2017 

Kort orientering fra de 5 grupper omkring planer for 2017 i forhold til aktiviteter, 

promovering mv. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Regionale repræsentanter og 

suppleanter (30 min) 

Se venligst nedenstående årsberetninger. FYAM Midt har netop afholdt 

styregruppemøde og der er planlagt 4 møder i 2017; fyraftensmøde om 

antibiotikaresistens, fyraftensmøde om forskellige måder at nedsætte sig på + (yngre 

læger sponsorerer forårsfest), et fyraftensmøde i Herning, hvor en mindre gruppe 

FYAM’er gerne vil være aktive samt julefrokost. 

8. Praksismatch 

Kort om fremlæggelsen på årsmødet og videre plan for kampagnen og projektet. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Christina Svanholm m.fl. (15 min) 

Christina Svanholm har holdt møde med Ugeskriftet og Lægeforeningens IT afdeling. 

De er begge meget positive omkring projektet og vil opgive praksisbørsen til fordel for 

praksismatch gennem lægeforeningens hjemmeside (via login). De vil hjælpe os med at 

promovere projektet. Vi skal have lavet en kontrakt med Mathias Nørlund Andersen, 

som står for udvikling af hjemmesiden, om overdragelse af videreførelse af 

hjemmesiden til PLO. En IT mand fra PLO vil hjælpe os med at stykke en god aftale 

sammen. Næste trin er fremlæggelse for direktøren for lægeforeningen Bente Hyldahl 

Fogh og direktøren for PLO Jonatan Schloss. Efterfølgende spår Jonas Heltberg 

(pressechef i PLO) at det vil være en formsag for PLO at give den endelige godkendelse.  

Projektet vil dele sig op i en PLO del og en FYAM del. Christina skal stå for PLO delen, og 

en FYAM-gruppe skal stå for FYAM delen – gerne en fra hver region. Der skal gerne være 

en talsperson i gruppen som er meget udadvendt og som kan formidle projektet til 

andre. Der skal ligeledes være en repræsentant fra SAMS i forhold til at knytte deres 

jobportal på hjemmesiden. Gruppen skal inden sommerferien have planlagt 

kursusmøder i regionerne sammen med to FYAM’ere og en PLO’er samt en tovholder 

fra gruppen.  

OBS: Vi skal ikke promovere praksismatch før hjemmesiden er i hus og det regner vi med 

det er til næste PLO bestyrelsesmøde - foråret.  

9. Årsberetninger 
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Kort orientering fra alle stående udvalg og regionale grupper. Orienteringspunkt. 

Ansvarlig: Annemette Lundberg (15 min) 

Se bilag 

10. Mad til næste møde 

Ansvarlig: Maria Nikolajsen (5 min) 

Region Midt står for mad og snacks 

11. Eventuelt 

A. Næstformand – næste møde 

B.  
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BILAG: Årsberetninger 

FYAM Nord 

Nystartet lokalgruppe med deltagelse af 7 FYAM'er. Målet er at skabe et socialt forum for yngre læger 
med interesse for almen medicin i Nordjylland. Vi ønsker at mødes omkring noget fagligt, men i høj 
grad også at netværke og erfaringsudveksle. 

Der planlægges først arrangement for alle FYAM'er i Nord den 2. februar, hvor temaet bliver: "Hvad 
kan jeg blive som speciallæge i almen medicin?" Vi vil få oplæg fra relativt nyuddannede almen 
medicinere der er ansat i henholdsvis: solopraksis, kompagniskab, licensklinik, hospital som akutlæge 
og en som er ansat som vikar. Herefter mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på hvad der 
venter af muligheder på den anden side. Næste møde planlægges i marts som et cafemøde med vægt 
på det sociale.  

/Camilla Aakjær Andersen, caakjaer@dcm.aau.dk 

FYAM Syd  

FYAM Syd havde opstartsmøde d. 24. november 2016 i Odense. Der blev der etableret en styregruppe 
som har lagt følgende planer/arrangementer for 2017:  

26. januar 2017, Kolding: Medicingennemgang, almen farmakolog ved Maria Bundgaard 
27. februar 2017, Odense: Palliation ved Rikke Svendsen 
Marts 2017: Info aften i marts om ansøgning samt samtaler til intro og HU i almen medicin 
Marts/april 2017: Psykofarmaka ved Maria Bundgaard 
9. juni 2017: Sommerfest 
Julefrokost og Bingo 

Der er oprettet en Facebook-gruppe: ”FYAM Syddanmark” med aktuelt 205 medlemmer. 

Der er taget kontakt til SAMS Odense for mere samarbejde, der arbejdes på på tilstedeværelse og 
informationsdeling på facebook side samt temadage i regionen og kontakt til DYNAMO mv. 

FYAM Syd deltager i marts måned i et tværorganisatorisk møde ml. TR, DYNAMO, AP og FYAM Syd 
mhp. at løfte uddannelseskvaliteten og rekrutteringen i Region Syddanmark. 

/Maria Bundgaard, marstmail@gmail.com 

 

FYAM Midtjylland 

FYAM Midtjylland har nu eksisteret i 1,5 år. Der er 303 medlemmer på facebookgruppen, som flittigt 
bliver brugt til vidensdeling, informationer om FYAM arrangementer, jobopslag og meget mere.  

FYAM Midtjylland Styregruppen består af 12 medlemmer, der planlægger diverse arrangementer, 
sørger for at administrere facebooksiden, hverve folk til FYAM Midtjylland og almen praksis i det hele 
taget og meget mere. Der afholdes møder cirka hveranden måned i styregruppen 

I 2016 har vi afholdt fire arrangementer: 

4. april: Gå-hjem-møde i Aarhus med fælles spisning og hygge, samt faglig inspiration om Polyfarmaci 
ved Praktiserende læge Peter Stokvad. (25 deltagere) 

3. juni: Fælles YL og FYAM arrangement og sommerfest på restaurant Casablanca i Aarhus. Temaet 
var "Det gode lægeliv i almen praksis", og bød på YL workshop og oplæg ved praktiserende læge Jonas 
Baandrup. (45 deltagere) 
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6. september: Gå-hjem-møde i Aarhus med fælles spisning og hygge, samt faglig inspiration om 
forskning i almen praksis ved PhD-studerende Jonas Fynboe og Praktiserende læge og Professor Bo 
Christensen. (20 deltagere) 

11. november: Fælles YL og FYAM arrangement og fest efter temadag i Silkeborg. YL-oplæg om 
overenskomst. (80 deltagere) 

Desuden var FYAM Midtjylland repræsenteret med en stand på specialernes dag i Aarhus den 25. 
november. 

Første styregruppemøde i 2017 er den 10. januar, hvor kommende aktiviteter og arrangementer 
planlægges. 

/Maria Bach Nikolajsen, mariabachnikolajsen@gmail.com 

 

FYAM København 

I 2016 er der afholdt mange vellykkede fyraftensarrangementer i FYAM København. Året startede ud 
med temaet ”Den kroniske smertepatient” d. 16/2 med oplægsholderne anæstesiolog Stephan 
Alpiger og psykolog Karin E. Jaspers fra Den Private Smerteklinik i Herlev. I april blev der afholdt 
”karrierecafe”, hvor Jesper Lundh, Helge Madsen og Daniel Faust Nathansen fortalte om ansøgning 
til HU-forløb i Region H og Sjælland. Her mødte folk talrigt op, og der var efterfølgende stemningsfyldt 
networking. I juni fortalte Peter la Cour, PhD, sundhedspsykolog og leder af Videnscenter for 
funktionelle lidelser, Region H, om de svært afgrænselige ”funktionelle lidelser” og nye inputs til 
behandling. I september fortalte urolog Anne March om ”LUTS” og i december var der undervisning 
i hovedbegreber inden for anvendelse af ”ultralydsskanning i almen praksis”. I forlængelse af 
arrangementerne har der været afholdt møder om fremtidige fyraftensarrangementer. Afslutningsvis 
i 2016 blev afholdt julefyraftensarrangement d. 15/12 med gløgg, æbleskiver og juleklip. 

”FYAM København for Bagmændene” er facebooksiden, hvor kommunikation om planlægning og 
aktiviteter mellem opsøgende, aktive FYAM’er foregår. Her har Mads Dannesbo udformet en 
køreplan/drejebog for afvikling af fyraftensmøder. Mads er ligeledes kassér i perioden 2016-2018, 
har ansøgt og fået penge til arrangementer fra KEU og tager sig af posterpræsentationer.  

I september blev den nye ”FYAM København” facebookside lanceret af Sarah Arikan. Facebooksiden 
er oprettet mhp information om fyraftensarrangementer, debataftener og sociale arrangementer. 
Ydermere for lokal netværksdannelse og for at skabe debatter om alle relevante emner vedrørende 
almen medicin i region hovedstaden for at nå ud til endnu flere FYAM’er. Sarah fortalte kort på 
DSAMs årsmøde om FYAM Kbh’s aktiviteter. 

/Christine Bruun, chris18bruun@hotmail.com  

 

FYAM Sjælland 

Det blev til en del arrangementer i FYAM Sjælland i 2016. Vi startede året med til ”Hvad er FYAM 
Sjælland”-møde hvor ideer til resten af året kom frem og information om FYAM Sjælland. I april og 
oktober blev der afholdt Karrierecafe om introduktions- og hoveduddannelsesstillinger sammen med 
PUK’ere fra Region Sjælland og med støtte fra Kvalitet og Udvikling. I juni afholdes et arrangement 
om Lægevagten i Region Sjælland, hvor aktive vagttagere fortalte om indhold i lægetasken, hvordan 
man opretter egen virksomhed og tips og tricks. Det var endda arrangeres således at dagens 
besøgsvagt kom forbi og vidste indholdet i bilen. I september afholdtes der sommerfest og i 
november Bingo og Julefrokost i samarbejde med YL Sjælland. 
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2017 er startet med KICK OFF møde med deltagelse af flere KBU-læger, så fokus i år bliver rekruttering 
af yngre læger og formidling af mulighederne som uddannelseslæge i almen medicin i Region 
Sjælland – fra stud.med til hoveduddannelsen sammen med faglige arrangementer om KOL og 
kvalitetsprojekter og de tilbagevendende begivenheder som Karrierecafe, Sommerfest og 
Julefrokost. 

/Annemette Pihl Lundberg, annemette.pihl@outlook.com  

 

Forskningsudvalget 

I forskningsudvalget har man i 2016 diskuteret formuleringen af et nyt kommissorium. Der er nu 
sendt et endelig forslag til DSAMs bestyrelse. FYAM repræsentationen i udvalget ændres til 2 
medlemmer Ph.d. forums formand, og et valgt FYAM medlem (+suppleant), derudover vil de fire 
næsteformænd i ph.d. forum få observatørposter i forskningsudvalget. Det nye kommissorium skal 
ses som en opprioritering af udvalget, hvilket bl.a. også medfører sekretærbistand. FYAMs 
indvendinger er blevet hørt og medtaget i det nye kommissorium.  

Forskningsudvalget har også diskuteret ICPC kodning og lavet en indstilling til DSAM bestyrelsen 
omhandlende deltagelse i udviklingen af ICPC3. 

Forskningsudvalget har i år haft to sessioner på Lægedage, hvor dansk almen medicinsk forskning er 
blevet præsenteret. Disse sessioner var tænkt som alternativ til DAF dagen (Dansk almen medicinsk 
forsknings dag). Vi skal evaluere dette på næste møde i forskningsudvalget.  

I 2017 skal forskningsudvalget have ny formand og der skal vælges en ny national repræsentant i 
EGPRN. 

/Camilla Aakjær Andersen, caakjaer@dcm.aau.dk 

Kvalitetsudvalget 

Der bliver aktuelt arbejdet med følgende emner i udvalget: 

Udvalgets arbejde vedrørende KEU-midler, udviklingspraksis og spirekasser: For få år tilbage, blev 
alle KEU-midler anvendt, men de senere år har der været relativt få projekter på grund af afmatning 
blandt kolleger og tidskrævende processer i kvalitetsteamet. Endelig har der været projekter, som 
SU/KEU har måttet afvise, da de ikke har været tilstrækkeligt velbeskrevet. Der synes dog på det 
seneste at være sket en opblomstring i projekter både for så vidt angår Spirekasseprojekter og 
Udviklingspraksis. Udviklingspraksis er et rost projekt, hvor de deltagende praksis, vælger støtte fra 
forskningsenheden, til gennemførsel af mindre projekter, som senere rulles ud til større skala. Der 
er nu udvidet fra 5 til 10 udviklingspraksis. Der er således betydelige uforbrugte KEU-midler i 
Regionerne – det drejer sig om ca 60 mio kroner i alt! Baggrunden for den betydelige opsparing er 
formentlig, at der generelt ikke er tilstrækkeligt med ansøgninger. 

Udvalgets arbejde vedrørende OK-17: PLO’s sekretariat anmodede ved mail af 14. juli 2016 de 
regionale kvalitetsudviklingsmiljøer, forskningsenhederne og internationale fora (EQuiP) om input 
på kvalitetsudviklingsområdet til brug for OK17. Der er ikke indkommet bidrag forskningsmiljøerne, 
dette grundet en uoverensstemmelse i forhold til hvem der har ”ejerskab” over 
forskningsenhederne.  Der er bidrag fra EQuiP og Danske Patienter. 
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Kommende interessante møder/konferencer vedrørende kvalitetsudvikling i almen praksis: 
  
  APO-internat den 10.-11 marts 2017 

Marts 2017 planlægges yderligere en national konference/workshop om 
kvalitetsudvikling i almen praksis. Formålet med konferencen/workshoppen er at 
udvikle en teknisk platform for metoder, vidensudveksling, 
projekter/projektansøgninger og nationale workshops mhp. inspiration 
kvalitetsudviklere forskere imellem. 

EQuiP Spring Conference – åben europæisk konference om kvalitetsudvikling og 
patientsikkerhed i almen praksis, afholdes i Dublin fra 3.-4. marts 2017 – emnet er 
denne gang patientsikkerhed, opfølgning fra conferencen i 2016 

/Christina Svanholm, clsvanholm@gmail.com 

Videreuddannelsesudvalget 

Der bliver aktuelt arbejdet med følgende emner i udvalget:  

Bør en ansat læge fungere som tutorlæge, og om regionsklinikkerne bør have tutorlæger eller ej? 
Drøftelsen går på hvorvidt en ansat på reginosklinkker kan være tutorlæge for KBUer og/eller HU 
læger, da de jo er ansat i en praksis og ikke selvstændige erhvervsdrivende. 

Kvalifikationskort. Det handler om at undgå misforståelser i forhold til hvor kvalifikationskortene skal 
udfyldes og at gøre selve udtrykket mere enkelt. Vi er i gang med pædiatrikortet (kvalifikationskort 
nr. 5) som vi er næsten færdig med og vil bruge den som skabelon for resten. 

Uddannelsen i 1813 drøftes. 1. Kvaliteten af uddannelsen i vagterne i 1813 er for dårlig. Vi er i gang 
med at indsamle evalueringsskemaer som lægerne udfylder efter vagterne og skal derefter have YL 
til at lave noget statetik på evalueringerne, inden der sendes et udspil ud. 2. 1813 skal biddrage til 
uddannelsen af almen mediciner. Hermed skal overenskomsten også gælde fase 2 og fase 3. Der skal 
laves en decentral aftale mellem 1813 og PLO hovedstaden. Udfordring er dog, at der ikke er vagter 
nok p.t. i 1813, og det derfor kan  blive nødvendigt, at der åbnes op for, at uddannelseslægerne i 
Hovedstaden skal kunne tage vagter i andre regioner 

/Neven Akrawi, drakrawi@gmail.com  

Internationalt udvalg 
Exchange: ingen udvekslinger til eller fra Danmark. Skiftende besættelser af posten i FYAM 
international og fravær af udvalgets repræsentant har været årsag til manglende kontinuitet i 
exchange processen. Stadig er det samtidig svært at finde værtspraksis i Danmark der er villig til at 
hoste. I 2016 er strukturen ændret for exchange med to faste tidspunkter for exchangees. 2 uger i 
maj måned og 2 uger i oktober. Vi tror at en fast struktur for udveksling, fastsatte datoer vil være 
nemmere at ud kommunikere og samtidig kan vi undgå at skulle afvise mange mails der kommer 
mhp ønske om udveksling. Vi starter ud med 2 x 2 udvekslingslæger i 2017. 

Interessegruppe FYAM international januar 2016: 2 møder med 7 deltagere. Opstartet med tanke 
om at have et mere direkte samarbejde med interessegrupperne i VdGM, herunder Beyond Borders 
(FM360, Euripa etc) researchgroup og Equip. Gruppen har ikke genoptaget aktivitet efter jeg er 
kommet hjem til Danmark, men er påtænkt til sommer 2017. 
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Samarbejde mellem Euripa og FYAM international: Præsentation af praksismatch.dk som workshop 
på WONCA København og til WONCA world i Rio de Janeiro. 

DSAM/FYAM internationale udvalgsmøder: 2 i 2016:  
PiP fortsætter sit arbejde i Nepal, Botswana og Rwanda og Per Kallestrup har med succes afsluttet 
forløbet for sine to twin PhD studerende. 
Der arbejdes stadig på den internationale struktur på ICPC-kodningssystemet der skal kunne bruges 
i alle europæiske lande. 
Ny president elect i WONCA Europe: Mehmet Undan  
WONCA København har styrket samarbejdet mellem de skandinaviske almen medicinske selskaber. 

European Coucil møde prækonference 2016: 
Ny president elect: Claire Thomas. I december 2016 annoncerede Peter Sloan at han trækker sig fra 
formandsposten fra og med januar 2017 hvormed Claire før planlagt tid bliver udnævnt formand for 
VdGM. 
Afstemning om VdGM skal underskrive en kontrakt med online firma der var påtænkt at skulle 
hjælpe VdGM organisation. Grundet interessekonflikt, sponsorering af medicinalindustrien blev 
forslaget nedstemt. 
Forslagsindsamling om ny struktur i VdGM, stadig under udarbejdelse 
VdGM exchange: hjemmeside arbejdet skrider meget langsomt fremad da den udarbejdes af 
private VdGM kræfter fordi der ikke er penge til at få hjælp til udarbejdelse af platformen. 

/Berit Hansen, beritsen@yahoo.com  


