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FYAM UDVALGSMØDE 

Fredag d. 17. marts kl. 10.30-13.00, Sandbjerg Gods, Sønderborg 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent  

2. Præsentationsrunde (til stede) 

3. Hurtige datoer  

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. FYAM/DSAM Årsmøde 

FYAM prisen 2017: DSAM/FYAM/SAMSer, ildsjæl, inspirerende person, anerkendelse 

for ekstraordinær indsats, som gør tingene mere skævt i forhold til vores fag, beløb 

1000 kr., kunne være til kongres/kursus.  

Ansvar: Berit+Marike, kommer med et oplæg senest d. 27 april  

 5. Valg af kasserer 

 Valgt uden modkandidat: Neven Akrawi 

6. Referat fra FYAM Udvalgsmøder  

Vi aftaler at det går på tur inden mellem alle medlemmer, alle navne skal på en liste 

og så bliver man streget ud efter tur.  

Maria: laver listen med alle medlemmer + er ansvarlig for at det bliver meldt ud 

7. Praksismatch 

Der er spændende nyt om projektets fremtid. Derudover skal der vælges en tovholder 

fra FYAM idet Christina bliver speciallæge. Beslutningspunkt. Ansvarlig: Christina 

Svanholm (15 min) 

Jonas Heltberg (?) Lægeforeningens bestyrelsen vil køre praksismatch videre under 

ugeskriftet. FYAM skal stadig have en plads ved bordet med fokus på 

uddannelsesdelen – altså at matchen er rigtig! Altså at vi videreudvikler matchen 

mellem tutorlæge og uddannelseslæge. En FYAM tovholder skal vælges næste gang. 

 

 

http://www.fyam.dk/
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8. FYAM Udvalget – Facebookgruppen  

I fht. Tidligere beslutning i FYAM udvalget er der løbende kommet flere personer til i 

udvalgets facebook gruppe som ikke er regulære medlemmer af udvalget. Vi skal 

derfor drøfte om de rigtigere personer er med i gruppen aktuelt. Diskussionspunkt. 

Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Udskydes til næste møde 

9. Mad til næste møde 

Ansvarlig: Maria Nikolajsen 

Region syd, Signe Christensen tager med næste gang 

Laves om til en liste fremfor regionsbaseret.  

10. Holdningspapir om lov- og vedtægtsændringer 

DSAM har nedsat en lovgruppe, der skal arbejde med forslag til vedtægtsændringer 

mhp. Vedtagelse på generalforsamlingen i efteråret 2017. DSAMs repræsentantskab 

skal på forårsrepræsentantskabsmødet ult. Marts arbejde med emnerne Selskabets 

formål, interessekonflikter og industri-sponsorering. På sidste møde besluttede vi at 

udarbejde et holdningspapir fra FYAM udvalget som input til repræsentantskabets 

arbejde. Vi skal derfor lave gruppearbejde med mini-cases om samme emner (2 x 15 

min). Herefter fremlægges gruppernes holdning i plenum. Gruppernes arbejde 

kondenseres efter mødet til et samlet holdningspapir. Diskussionspunkt. Ansvarlig: 

Lene Therkelsen (60 min) 

Der udarbejdes et holdningspapir fra FYAM Udvalget omkring vedtægtsændringer på 

bag grund af gruppearbejde til mødet. 

 

11. Eventuelt 

A. Ny ide: 50.000 kr tilbage fra lægeforening, kunne evt. oprette en fond og sende 

vedkommende til kongress eller kursus, som FYAMer kan søge til  

B. Ny ide: Organisering og overdragelse: svært at få et overblik og overlevering ved hvert 

udvalg. Hvor kan man se tingene, de tidligere referater. Der er nogen på vej ud og nogen på 

vej ind. Kontaktoplysninger på de enkelte personer, skabelonliste FYAM udvalget. Evt. 

dropbox, hjemmesiden? 

C. Nye ideer: Spirekasse – lokale initiativer. Penge hertil? 

D. Nye ideer: FYAM + (First five) første 5 år efter færdig speciallæge i FYAM regi 

 


