
  Side 1 af 2 

 

FYAM UDVALGSMØDE 

Torsdag d. 27. april kl. 17.30-21.00, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Neven Akrawi referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Anders Beich, Annemette Pihl Lundberg, Maria Bundgård, Lene Therkelsen, Kasper 

Lorenzen, Neven Akrawi, Signe Christiansen, Thora Willadsen, Isabella Raasthøj, 

Christine Bruun, Nadia Wilson, Ida Vester Feilberg. 

3. Hjemmesiden 

Orientering om status for projektet: Der er skrevet noget på de regionale grupper. Vi 

stiler mod en stille lancering. Der skal være en hjemmesideansvarlig på hver regions 

styregruppemøde + i FYAM udvalget. KAPerne skal ind under kvalitetsfanen. 

4. Praksismatch  

FYAM skal finde en tovholder – formålet skal stadig have en uddannelsesmæssig 

perspektiv + matchet skal være videnskabelig funderet, hvilket vi skal sikre os. 

Christina er konsulent på projektet.  Camilla Aakjær i Nord? Karolina? 

 5. Budget   

5000 kr kongres – skal de komme fra FYAM eller DSAM eller fra andre steder? 

For at få budgettet til at gå op skæres der 2 årlige møder fra, således at den regionale 

aktivitet kan fortsætte uden ændring. 

Budget vedtages.  

Der noteres at formandskabet skal kigge reglerne for tabt arbejdsfortjeneste med 

mere igennem med henblik på om nogle af disse skal laves om. 

7. Uddannelseskampagne 

Vi kan ikke nå at have casene klar til årsmødet, men vi skal have 

konceptet/skabelonen klar til præsentation til årsmøde og så skal vi få vores 

medlemmer til at deltage i at udvikle casene.  

Implementeringsgruppen skal finde ud af hvem i de forskellige organisation skal de 

tage fat i. Måske også udarbejde et skema hvor der står hvad de skal gøre.  

Konceptgruppen: undersøger nærmere om der er noget evidensbaseret caseudvikling 

(spørg forskningsmiljøerne) + kigger på kvalifikationskort.  

http://www.fyam.dk/
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Kasper er (måske) tovholder på kampagnen. 

8. Udvalgsnyt 

A. DSAM bestyrelsen 

Lene sidder i DSAM lovgruppe. Hvordan skal valgbarheden være for FYAM i DSAM 

Anders: PLO vil tage sine forholdsregler såfremt FYAM får indflydelse på DSAM 

valg. 

Vi lægger det op på facebook og debatterer i 30 min, derefter stemmer vi. 

B. PLO 

I gang med OK17 

Ønsker tættere samarbejde mellem PLO, lægeforeningen, YL mm.   

9. Eventuelt 

A. Nordisk kongres i Aalborg 2019  

Der skal nedsættes en gruppe til arrangering af prækonference – gerne folk med 

erfaring fra prækonferencen WONCA 2016 sammen med folk fra lokalområdet 

(Aarhus/Aalborg). 

Skal først begynde at planlægge dette efter Nordisk kongres i Island. Vi regner 

med 10 personer i gruppen.  

Maria Bach Nicolajsen og Pernille Libach Hansen har tilkendegive interesse for at 

være med.  

Kasper er ansvarlig. 

B. Til orientering fra VIA 

Kompetencekort er under revision.  

Nogle uddannelsesansvarlige overlæger har problematiseret at man ikke kan 

dumpe læger i den nye logbog i forhold til den gamle.  

Vores videre arbejde – vi ønsker at kigge på merit + arbejde for at DERMA bliver 

en fast del af uddannelsen. Forslag fra FYAM udvalget: ØNH 2 kiggedag. 

 


