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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 6. juni kl. 17.30-21.00, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Christine Bruun referent, Søren Christensen ordstyrer 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Rikke Sydenham (Forskningsudvalget, pH.d., HU-læge), Anne Sofie Lund Jepsen (SAMS 

Odense), Jesper Bossel Holst Christensen (SAMS, Odense), Lene Terkelsen (formand), 

Camilla Aakjær (Forskningsudvalget, pH.d.), Pernille Libach Hansen (suppleant i Region 

Midt), Annette Houmand (DSAM næstformand) 

3. Hurtige datoer  

30. august  FYAM Udvalgsmøde, Århus 

14. september FYAM Udvalgsmøde, Odense AFLYST! 

6. oktober  DSAM/FYAM ÅRSMØDE 

7. oktober  DSAM repræsentantskabsmøde 

13.-17 november LÆGEDAGE 2017 

14. eller 15. november FYAM Udvalgsmøde, København  

 

Forslag til yderligere datoer:  

31. oktober   FYAM Udvalgsmøde, Odense 

1. december FYAM udvalgsmøde + julefrokost, København 

17 januar   FYAM Udvalgsmøde, Odense 

2-3. marts  FYAM internat, location? 

Vi flytter mødet d. 31/10 til 14/11 eller 15/11, således at mødet afholdes ifm. Lægedage. 

Næste Udvalgsmøde bliver i Århus d. 30/8! 

4. Uddannelseskampagnen  

Status på projektet. Hvor langt er vi kommet med udvikling af koncept og cases? 

Gadgets og implementering afventer næste fase.  

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Kasper L. Johansen (25 min) 

 

http://www.fyam.dk/
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Kasper fortæller fra Casegruppen: Der er ikke meget evidens på området ift case-

undervisning. Inspiration kan hentes fra: PLO’s kursuskatalog, lægehåndbogen, 

casehæfte (101 cases, Dorte Jarbøl, Martin Bak Jensen, Lars Bjerrum), 

praksiskonsulenterne (hvor er sektorovergangsproblemerne?). Behov for pilotprojekt 

(med eksempler på den gode henvisning/epikrise)? Obs for regionale forskelle. 

Cases, der er relevante for indlæggelse/udskrivelse, ambulatorie og stuegang. Kan vi 

få inspiration fra TBL (team based learning)? 

Kasper inviterer alle til casegruppen mhp at få gang i rekrutteringsprocessen mhp at få 

lave cases. Gynækologerne spørges mhp pilotprojekt. Rikke taler med Dorte om 

casehæftet og erfaringer. 

Snak om at hente kræfterne regionalt og skrive ud til FYAM-medlemmerne, 

konkretisere opgaverne. Kasper tager tovholderrollen.  

Grupperne skal have forplejning, det kommer til at koste i budgettet. 

5. Samarbejdsprojekt socialstyrelsen  

Orientering om kommende undervisningstilbud til regionale grupper. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (25 min) 

Sarah Arikan og Maria har været til møde med Socialstyrelsen d. 17/5 med en 

teamleder fra team overgreb, en faglig souschef og en sekretariatsmedarbejder, 

Rasmus, som er kontaktperson på projektet. Maria har navne og emailadresser. De 

ønsker at afholde en fyraften/undervisningseance i de fem regioner, men de er 

fleksible ift. formen. Ønsker om at dyrke eksterne kontakter og udbrede erfaringer om 

overgreb. Kan man uddanne ambassadører? Kontakt til DYNAMU’erne mhp at bruge 

det til regionale temadage? Socialstyrelsen har ikke det store budget til finansiering. 

Skal DSAM spørges regionalt, om de vil være med mhp at bygge bro? Efteruddannelse 

(Børn i praksis) for PLO mhp godkendelse for uddannelse.  

København vil arrangere et fyraftensmøde som ”demo” med sagsbehandlere og 

socialpædiatere. Maria har lavet et oplæg, der lægges op på facebookgruppen. 

De regionale grupper melder tilbage til Maria ift, hvilken form man ønsker at lave 

undervisningen til (fyraften/temadag) skal tilpasses de forskellige regioner. 

6. Dagsorden/mødeafvikling:  

Et udvalgsmedlem har foreslået debat om dagsordenens udformning, herunder antal 

punkter og beslutningskraft.  

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Søren Refsgaard (15 min) 

Følgende blev diskuteret: 

1) Skal møderne afholdes på skift i København, Odense, Århus og Ålborg? Giver 

det mere dynamik? Rekrutteringsmæssigt ift. SAMS/kommende FYAM-

medlemmer er det hensigtsmæssigt at rykke møderne rundt, så flere kan 

komme til møderne. 
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2) Hvordan får vi flere deltagere? Vi må ofte udskyde beslutninger, da vi er for få. 

Meget god diskussion går tabt, hvis der er for mange punkter på dagsordenen. 

Handlingsløse møder? 

3) Faste orienteringspunkt, er det nødvendigt? Tidsrøver? Behov fr orientering? 

Færre, men tungere dabatpunkter? 

4) Gerne slutte tidligere, så det er nemmere at overskue mødedeltagelsen 

5) Stort ønske fra Nord: deltagelse på skype. 

Beslutning:   

Mødet 30. august afholdes i Århus. Pernille star for lokale og mad.  

Novembermødet afholdes i København ifm lægedage.  

Orientering: De regionale grupper poster opdatering på facebook-gruppen (FYAM-

udvalget) 1 uge før mødet. 

7. Ledige poster:  

Aktuelt mangler vi at udpege nogle nye kandidater til forsk. eksterne udvalg og 

grupper vi er repræsenteret i: 

APO samarbejdet: 1 person. 

Rekrutteringsudvalget: 1 person (4 møder årligt) 

DSAMs vejledningsgruppe: 1 person (4 møder årligt) 

Praksismatch: 1 person (bindeled ml. FYAM og LF) 

Valg/udpegning. Ansvarlig: Lene Therkelsen og Maria Bundgaard (25 min) 

Audit Projekt Odense: Der bakkes op om Ida Vester Fejlberg, såfremt hun har lyst. 

Rekrutteringsudvalget: Pernille Liback Hansen 

DSAMs vejledningsgruppe: Lene laver opslag på facebookgruppen mhp at finde en til 

posten 

Praksismatch: Christina arbejder på at få nogle penge tilbage og LF på at få projektet 

op på et højere plan og få det på praksisbørsen. Christina har fået en konsulentstilling 

fra PLO mhp at arbejde videre på det. Lene spørger Anne Holm om hun har interesse 

for tovholderrollen. 

8. E-valg til FYAM:   

For 4. (eller 5.??) år i træk afholdes E-valg til posterne i FYAM. De poster der blev besat 

i 2015 er på valg, dvs. flg.:  

·         Lene Therkelsen, formand 

·         Eva Højgaard Sigfusson, FYAM-udvalget Sjælland 

·         Maria Bach Nikolajsen, FYAM-udvalget Midtjylland 
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·         Annemette Pihl Lundborg, FYAM-udvalget Sjælland suppleant 

·         Nadia Wilson, VIA suppleant 

·         Berit Hansen, Internationalt udvalg 

Tidl. har vi besluttet at også de poster, hvor en kandidat i mellemtiden er blevet 

konstitueret er på valg ved førstkommende valg. Dette er dog ikke kotyme i resten af 

DSAM, hvor man sidder valgperioden ud. Det foreslås derfor at vi stemmer om hvorvidt 

den tidligere beslutning skal omstødes, således at vi følger DSAMs valgregler. 

Vi skal også have afklaret om der er nogle af de nuværende medlemmer af udvalget 

der påtænker at udtræde i utide, så de ledige poster kan blive meldt ud til 

medlemmerne i god tid.  

Valget er berammet til slut august/primo september, således at FYAMs valg ligger ca. 

14 dg før DSAMs valg (hvor FYAM posterne i de regionale DSAM bestyrelser også 

besættes).  

Der er planlagt orienterende nyhedsbreve og facebook opslag før og efter 

sommerferien mhp. at så mange kandidater som muligt opstiller. I samme anledning 

opfordres medlemmer til at registrere deres korrekte medlemsstatus 

(arbejdsregion/SAMS/FYAM/DSAM) så de får korrekte stemmesedler.  

Orienteringspunkt + afstemning. Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

Newen, Nadia, Lene, Maria, Berit og Eva genopstiller ikke. Der er flere ledige pladser. 

9. Mødedeltagelse:  

Et medlem af udvalget ønsker debat om mulighederne for mødedeltagelse via 

Skype/facetime.  

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Kasper L Johansen (15 min) 

Skypedeltagelse? Fordele: flere deltageres meninger, men færre fysisk, aktivt 

deltagende? Såfremt teknikken fungerer kan det lade sig gøre. Ulemper: Glidebane? 

Ender flertallet så på skype til møderne? 

Se punkt 6 – overlappende. 

Forslag: Det er en undtagelse, hvis man deltager online. Såfremt man deltager online, 

skal man være med på hele mødet med video. Teknik: Join me – Kasper tager 

demomodel med til næste møde. 

10. De regionale grupper  

Kort orientering med nyt fra de regionale grupper om afholdte og planlagt 

arrangementer.   

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (15 min) 
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Hovedstaden: Mere aktivitet i København, mange ildsjælde. Struktur og organisering 

med faste styrregruppemøder ifm. /efter hvert fyraftensmøde. Referat. Christine eller 

Morten (repræsentanterne i udvalget) fortæller om punkter og beslutninger ved 

sidste udvalgsmøde, så der er mere gennemsigtighed. 

Sjælland: Få aktive i styregruppen. 

Midt: Næste fyraftensmøde: Akut pædiatri 19/9 i Herning. Det er første gang, at det 

afholdes i Herning.  

Nord: Styrregruppe med 5 aktive, der laver fyraftensarrangementer. Der blev afholdt 

et stort arrangement med over 50 deltagere. Region Nordjylland vil gerne betale for 

arrangementerne året ud (der er tale om rekrutteringsmidler). Sommerfest er planlagt 

30/6.  

Syd: Aktive sidder i Sydjylland.  Blødningsforstyrrelser er næste fyraftensemne. 

Kan man sælge ideen til regionerne? Rekrutteringsmidler som i Nord? 

11. Udvalgsnyt 

A. DSAM bestyrelsen: Nyt fra bestyrelsen, bl.a. respons på lovgruppens arbejde om 

FYAM valgbarhed og stemmeberettigelse. Ansvarlig: Lene Therkelsen. (5min) 

Vedtægtsændringer og gennemskuelighed ifm valg til poster. 

B. MPL samarbejde: Rabat på medlemsskaber, gratis artikler, nyhedsbreve  og 

konkurrencer. Ansvarlig: Daniel Faust Nathansen (5 min) 

MPL har fokus på rekruttering af nye abonnenter. Ved sidste kampagne fik de 15 

nye. 

C. Kvalitetsudviklingsudvalget: Nyt fra udvalget, stor aktivitet herunder ICPC-3 og PLO -

‘klynger’. Ansvarlig: Ida Vester Feilberg. (10 min) 

Udskydes til næste møde 

12. Næste møde:  

30/8 i Århus. Hvem står for hhv. mad, snacks (Pernille) og referat (Søren) 

13. Eventuelt 

A. Overdragelse til formandsskabet. Lene foreslår en dropbox med alle dokumenter 

og en overdragelsesperiode. På årsmødet præsenteres den nye formand. 

B. Annette Houmand: 1. Fredag i måneden kl. 16-18 i Slagelse afholdes 

fyraftensarrangement for alle praktiserende læger og uddannelseslæger.  


