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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 28. februar kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Daniel Nathansen er valgt til ordstyrer og Annemette Pihl Lundberg er valgt til 

referent. 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Lene Therkelsen, Daniel Nathansen, Signe Christensen, Maria Bundgaard, Isabella 

Raasthøj (SAMS Odense), Morten Lauritsen, Anders Beich (DSAM), Rikke Sydenham, 

Maria Nikolajsen, Christine Bruun, Berit Hansen, Marieke Leemrieze, Ida Feilberg. 

3. Hurtige datoer  

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 

Publicering af FYAM Medlemsundersøgelse og respons på denne. Vedtægtsændringer 

på forårsrepræsentantskabsmødet. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 

min) 

Det har været en succes og der har været rigtig god medieomtale. Det eneste der har 

været at sætte på undersøgelsen er svarprocenten. Gruppen bag 

medlemsundersøgelsen og Lene Therkelsen vil samle erfaringerne fra dette forløb til 

næste medlemsundersøgelse, så det bliver givet videre. Derefter tager vi det op i 

udvalget og laver en samlet drejebog for fremtidige medlemsundersøgelser. 

Der er nedsat en lov-gruppe i DSAMs bestyrelse hvor vedtægter og DSAMs love 

revideres. Interessekonflikter, sponsorering, valg, valgbarhed bliver diskuteret og skal 

diskuteres på DSAMs repræsentantskabsmøde d. 25. marts. Vi vil som FYAM Udvalg 

gerne komme med et oplæg til dette, hvorfor vi sætter det på som punkt på næste 

Udvalgsmøde. 

5. Kursus i forhold til overgreb mod børn og unge 

http://www.fyam.dk/
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Forespørgsel fra Socialstyrelsen om et samarbejde omkring et kursus om overgreb mod 

børn og unge for yngre læger inden for almen medicin og pædiatri. Der skal tages 

stilling til om vi i FYAM Udvalget ønsker at gå videre med et samarbejde og dernæst 

vælge en kontaktperson/tovholder på dette, såfremt der er stemning for et 

samarbejde. Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Der er klart stemning for et samarbejde. Der kommer forslag om at kontakte 

børnegruppen ved Forskningsenheden i København (det vil Christine Bruun gøre), 

ligge op til et samarbejde med de yngre pædiatere samt børneungdomspsykiatere. 

Vi samler en gruppe som tovholder på det. Maria Bundgaard vil gerne være med, 

Christine Brunn vil kraftigt overveje det samt spørge Sarah Arikan fra FYAM 

København om hun vil være med og måske Daniel Nathansen ligeledes vil være med i 

gruppen. 

6. FYAM Internat 

Temaet for dette års kampagne er ”UDDANNELSES/LÆRING”.  Planlægningsgruppen 

for Internatet vil give lidt information omkring sted, tid og foreløbigt indhold for FYAM 

Internat 2017. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Neven Akravi og Signe Christensen (10 

min) 

Internatet bliver i år afholdt på Sandbjerg Gods nær Sønderborg. Programmet 

gennemgås og tilrettes. Vi forsøger at arrangere samkørsel fra Øst og Nord. 

7. Valg af FYAM næstformand 

Christina Svanholm bliver speciallæge i april og dermed ikke længere medlem af FYAM 

Udvalget, hvorfor der skal vælges en næstformand ved intern konstituering i FYAM 

Udvalget. Alle aktive i FYAM Udvalget har stemmeret. Lukket afstemning såfremt det 

ønskes. Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (15 min) 

Kampvalg mellem Kasper Johansen, Maria Bundgaard og Annemette Pihl Lundberg. 

Maria Bundgaard blev valgt med flest stemmer og er valgt for 2 år. 

8. Suppleant til Kvalitetsudviklingsudvalget 

Christina Svanholm bliver speciallæge i april og dermed ikke længere medlem af FYAM 

Udvalget, hvorfor Ida Feilberg overtager repræsentantposten i Kvalitetsudvalget. 

Diskussion om vi skal finde en suppleant fra FYAM Udvalget frem til kommende valg i 

oktober eller om posten skal være vakant frem til valget? Beslutningspunkt. Ansvarlig: 

Lene Therkelsen (10 min) 

Der er stemning for at finde en suppleant fra FYAM Udvalget og Morten Lauritsen 

vælges uden modkandidat. 

9. Orientering fra diverse udvalg 

Nogle der har noget nyt fra deres udvalg som FYAM Udvalget skal orienteres om eller 

diskutere? Maria Bundgaard har fx nyt fra PLO. Orienteringspunkt. Ansvarlig: 

Annemette Lundberg (15 min) 
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DSAMs bestyrelse ved Maria Nokolajsen: Temadag om data, debat om transparens. 

Der er nedsat en interessegruppe om ulighed i sundhed og hvordan kan vi fremme 

lighed – der efterspørges om medlemmer af FYAM har lyst til at være med i denne 

gruppe. Marieke Leemreize vil gerne være med. 

Internationalt Udvalg ved Berit Hansen: Omkring Hippokrates Exchange – det er rigtig 

svært at få exchange-praksis og fortsat en stor kamp. Orientering om at Claire Thomas 

er indsat som ny præsident i VdGM, strukturændringer i organisationen og nye poster. 

PLOs bestyrelse ved Maria Bundgaard: Orientering om OK17 forhandlingerne. Maria 

Bundgaard har et møde med PLOs direktør og formand den 4. april i forhold til 

forventningsafstemning, rollefordeling og Maria efterspørger om Udvalget har noget 

hun skal bringe videre. Daniel tænker at observatør-posten er kommunikationsorgan 

mellem FYAM og PLO, det er vigtigt at PLO kan se os som en troværdig 

samarbejdspartner. Fokus på at nogle af deres forhandlinger kan have stor betydning 

for fremtidens praktiserende læger. Lene efterspørger en forklaring på diverse termer 

og orientering omkring dette til FYAM medlemmerne.  

Almen praksisudvalget, Yngre læger ved Daniel Nathansen: Udvalget er ved  at se på 

kontrakter til fase2 og 3, og hvordan de er, ak n revideres og der kan laves en 

standard. Der er planer om en oplysningskampagne om ansættelser af speciallæge i 

almen medicin. Fra udvalget til FYAM/DSAM er der spørgsmål omkring 

uddannelsesforhold i Nord og Syd, barselsforhold i forhold til ansættelse i praksis som 

vikar som tages videre til Videreuddannelsesudvalget. 

Practicus ved Daniel Nathansen: Opfordring til at komme med artikler til Practicus – 

det kan handle om alt eller intet ☺   

10. FYAM/DSAM Årsmøde 

Orientering om valg af tema og foreløbigt program. Gerne inputs til oplægsholdere, se 

FB-opslag. Diskussionspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (10 min) 

Temaet/navn er ”Årsmøde for alle”, færre plenum-sessioner og flere workshops – op 

til 12. En bred palet som gerne skal fange alle medlemmer af DSAM – fra SAMS til dem 

der er på vej på pension. Gode inputs omkring oplægsholdere til de planlagte 

workshops. Fokus på flere workshops målrettet DSAM. Mere information følger som 

planlægningen skrider frem. 

11. Hjemmeside 

Status på hjemmesiden, hjælp fra udvalget til at få tekster færdige samt fremvisning af 

forslag til de regionale undersider. Beslutningspunkt. Ansvarlig: 

Kommunikationsgruppen og Annemette Lundberg (30 min) 

Kommunikationsgruppen har brug for hjælp fra de stående udvalg til at få gjort 

tekster til hjemmesiden færdige. Daniel Nathansen vil skrive ud til de enkelte FYAM 

medlemmer i udvalgene omkring dette. Deadline for aflevering og godkendelse af 
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tekst er 19. april, således at hjemmesiden kan præsenteres på Udvalgsmødet d. 27. 

april. 

Annemette Lundberg har sammen med Lasse Eck og Anna Sofie Bech fra FYAM 

Sjælland lavet et udkast til de regionale sider. Disse gennemgås, kommentarer til disse 

samt ændringer tages med tilbage. Annemette Lundberg retter til sammen med 

Annette Gehrs fra sekretariatet og vil efterfølgende skrive ud til de regionale grupper 

omkring indsendelse af indhold. Samme deadline som ovenfor.  

12. Praksismatch 

Valg af tovholder fra FYAM samt status om projektet. Beslutningspunkt. Ansvarlig: 

Christina Svanholm (10 min) 

Dette punkt tages på næste udvalgsmøde. 

13. Nyhedsbrev – præsentation af udvalgsmedlemmer 

Forslag om kort præsentation inkl. billede i Nyhedsbreve til FYAM Medlemmerne. 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Godkendes, Lene Therkelsen udpeger medlemmer af udvalget. 

14. Mad til næste møde 

Ansvarlig: Maria Nikolajsen (5 min) 

Internatet ☺ 

15. Eventuelt 

A. Månedskriftet 

Forespørgsel omkring spalteplads. 

 

B. Kasserer – vælges i gruppen og budget med næste gang 

Louise Stensbirk har valgt at trække sig fra posten som kasserer, hvorfor der skal vælges en 

ny. Der er enighed om at dette gøres i FB-gruppen, således at intern budget for FYAM 

Udvalget kan fremlægges på næste udvalgsmøde. 


