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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 30. august kl. 17.30-21.00, Aarhus 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Pernille referent, Maria ordstyrer 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Cecilie (SAMS Aarhus, formand), Katrine (SAMS Aarhus, næstformand), Signe 

(Suppleant, Syddanmark), Pernille (Suppleant, Midtjylland), Aksel (Suppleant 

Nordjylland), Bente (Suppleant, Forskningsudvalget) Camilla (Medlem, 

Forskningsudvalget), Maria (Repræsentant, Syddanmark og næstformand), Christine 

(Repræsentant, Hovedstaden), Kasper (Medlem, Videreuddannelsesudvalget), Maria 

(Repræsentant, Midtjylland), Lene (formand for FYAM Udvalget), Annemette 

(Repræsentant, Sjælland). 

3. Hurtige datoer  

6. oktober  DSAM/FYAM ÅRSMØDE 

7. oktober  DSAM repræsentantskabsmøde 

13.-17 november LÆGEDAGE 2017 + FYAM Udvalgsmøde, København 

1. december  FYAM udvalgsmøde + julefrokost, København 

17 januar   FYAM Udvalgsmøde, Odense 

2-3. marts  FYAM internat 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (5 min) 

Næste møde er under Lægedage, Kasper vil undersøge om vi kan låne lokale i Bella 
centeret. Christine sætter en afstemning op på facebook omkring hvilken ugedag 
mødet skal finde sted. 
Julefrokost-dato, vi holder fast i datoen og afventer til årsmødet, hvem der vil stå for 
planlægningen/hvor det skal afholdes. 
 

4. Uddannelseskampagnen  

Vi besluttede, og udtænkte, en ny FYAM kampagne på internatet i marts 2017. Det har 

været svært at komme videre med projektet, der er relativt omfattende. Vi skal have 

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

Gadgets og implementering afventer fortsat at vi har noget mere konkret.  

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

http://www.fyam.dk/
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- Udarbejdelse af cases til undervisning på hospitalsophold (omhandlende 
patientens cirkulære forløb gennem sundhedssystemet). 

- Status: Kasper er ved at få den første arbejdsgruppe sammensat, han har aktuelt 
fået tilbagemeldinger fra en praktiserende læge og en gynækologisk speciallæge 
til arbejdsgruppe indenfor den gynækologiske case. Regner med at processen 
kører til midt 2018.  

- Standardbrev til andre faglige selskaber skal færdiggøres. (Kasper) 

- Lægedage vil være et oplagt sted at finde eventuelle personer til andre 
cases/specialer. Muligvis en god ide at samle folk regionalt. 

- Budget pr case-gruppe. Opstartende møde og afsluttende møde, i alt inkl 
kørselsgodtgørelse og kost ca 7500 kr. Muligvis støtte fra KEU midler i visse 
regioner? 

- Dorthe Jerbøll vil gerne være konsulent på gennemlæsning af cases. 

- Arbejdsgruppe (Gynækologisk): mangler 2 YL (AP og GYN) til gyn-case gruppen. 
(Maria vil undersøge om der er interesserede i Region Syd, Lene kender en yngre 
GYN som hun vil kontakte). 

- Udvikling af en drejebog, som arbejdsgrupperne kan tage udgangspunkt i (Kasper). 
Kasper vil lægge det ud på FB Udvalgsgruppen.  

- Evt. udvikling af et kort skriv til selve procesarbejdet i arbejdsgruppen. 

- Udarbejdelse af excel-ark med oversigt af casegrupperne og herunder hvilke 
kvalifikationskort der hører til. (Kasper) 

- Gadget-gruppen ønsker logo klar for at kunne komme videre. Christine vil 
undersøge nærmere mhp. grafiker. 

 

5. FYAMs årsmøde  

Vi skal beslutte indholdet for FYAM årsmødet (ca. 1 t om eftermiddagen efter dagens 

program). Vanligvis præsenterer vi medlemmerne og giver en introduktion til FYAM 

udvalgets arbejde, samt præsenterer valgresultater og besætter evt. ledige poster. 

Afslutningsvis har jeg igen i år arrangeret at PLOs formand Christian Freitag kommer 

og taler med os, og der bagefter er mulighed for at få en øl og en uformel sludder 

inden middagen. Det plejer at give ca. 20 min til noget valgfrit indhold. Derfor skal vi 

beslutte hvad det skal være i år? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (15 min) 

- Indeholdende velkommen til nye/tak til de gamle og information til de nye.  

- Oplæg omkring kampagnen inkl headhunting af nye FYAM’er som gerne vil være 
med i processen (Kasper). 

- Diskussion/oplæg omkring hvad man som FYAM medlem ønsker sig af aktiviteter. 
(Sig noget til FYAM hvis du har lyst). Kasper forslår Padlet til at samle folks 
meninger.  

- Christian Freitag holder til slut et oplæg. 
 

FYAM har sammen med SAMS de sidste 30 min af DSAMs årsmøde til deres rådighed. 
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- Forslag om gennemgang af tidligere kampagner ifht tilbageblik på hvad FYAM har 
produceret (Kasper/Lene) og fremlæggelse af den nye kampagne 
(Annemette/Maria/evt Kasper). 

  

 6. Intromateriale til nye FYAM medlemmer:   

Alle nye medlemmer modtager en velkomstpakke fra sekretariatet med diverse DSAM 

vejledninger, foldere (inkl. en temmelig gammel FYAM folder, se FB) og et særnummer 

af Practicus, som hedder ‘Intropracticus’, som er temmelig uddateret efterhånden.  

Der er forslag om, at vi opdaterer det FYAM relaterede materiale. DSAMs bestyrelse 

har tidligere besluttet at der ikke på nuværende tidspunkt er økonomi og vilje til at lave 

et helt nyt intropracticus. Så hvordan kan vi lave noget mere tidssvarende 

velkomstmateriale fra FYAM?  

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (25 min) 

- Evt. en velkomstmail med kort information om FYAM samt interessegrupper inkl. 
links til de forskellige udvalg (2-5 linjer, som hvert udvalg formulerer eller tages fra 
den nye hjemmeside). Kontaktinformation hvis man ønsker at være aktiv i FYAM. 
(Tovholder findes på næste møde i november inkl formandsskab som afsender 
(Anne Mette/Maria)). Anne Mette hører Anders Beich. om det er ok at vi ikke 
længere sender Intropracticus, da det er uddateret. 

 

7. LÆGEDAGE:  

FYAM skal selvfølgelig igen i år været repræsenteret på DSAMs stand (det er endnu 

uvist om det bliver fælles med PLO, men mon ikke det gør).  

Vi skal drøfte en strategi og formålet med vores deltagelse, samt nedsætte en mini 

arbejdsgruppe (2 pers.), som skal have kontakten med sekretariatet vedr. det praktiske 

(hvad skal vi bruge af borde, roll-ups osv.), lave en bemandingsplan, stå for indkøb (T-

shirts, chokolader osv.) 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (25 min) 

- Formål med FYAM stand: FYAM generelt, evt Padlet og ”post-its” på skærm? 

- Arbejdsgruppe som har kontakt med sekretariatet omkring det  

- praktiske (Bente, Aksel): t-shirts , roll-up (Kasper) 

- lave bemandingsplan 2 personer/dag (evt på facebook med tilmelding) 

- stå for indkøb mv.  
 

8. E-valg til FYAM:   

Status på antal ansøgninger/uansøgte poster.  

Historisk har det været svært at få de nyvalgte i gang hurtigt efter valget, der går altid 

lige noget tid inden de fanger konceptet, mødedatoer, forstår arbejdsgange osv. Det 
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tænker jeg vi kan blive bedre til, så vi skal drøfte hvordan vi bedre får de nyvalgte godt 

ind i arbejdet og gerne lægge en slagplan. 

Konkrete forslag, der kan drøftes på mødet. 

1. Intromateriale.   

2. Repræsentant og suppleant udfærdiger en hvidbog for hvert udvalg region der 

kunne indeholde; Forum/mødedeltagere, mødested, hyppighed af møder, formål, 

opgaver, aktuelle projekter. 

3. Sætter 20-30 min. af på førstkommende bestyrelsesmøde efter valget til 

introduktion til det udvalg/region man er valgt til -  en form for tutorsamtale. 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

 Forslag 1 vedtages, kort information fra afgående til tilgående. 

Forslag 2 er i sær gældende for Region Syddanmark og Sjælland, hvor der kommer 

helt nye folk til, hvorfor der kan laves en drejebog/hvidbog med praktisk information. 

Forslag 3 tænker vi kan være en body-makker-funktion under spisningen, hvor nye 

udvalgsmedlemmer introduceres af de gamle. 

 

9. Hjemmesiden: 

Status? Hvilke detaljer mangler for at vi går i luften?  

Vi mangler også stadig en hjemmesideansvarlig, som kan stå for at få sekretariatet til 

at lave opdateringer mm.  

Informationspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (15 min) 

- Håber på snarlig færdiggørelse så lancering er lige på trapperne. 

- Vi mangler fotos af udvalgsmedlemmer. Vi tager nye billeder på årsmødet samt 
gruppebillede. 

- Kalender og nyhedsbrev på regionalt niveau. Vi skal alle huske at lægge nye events 
ind. Der skal gerne være 1 hjemmesideansvarlig i hver regional gruppe, som skal 
indrapportere til Sanne Bernard. 

- Bindeled til forskningsbegivenheder, konferencer etc. 

- Evt pop-up boks på hjemmesiden de første måneder med “Hvad ønsker du af 
FYAM?” eller en mail ud til FYAM medlemmer mhp feedback. 

- Alt nyt fra de forskellige udvalg skal lægges ind på hjemmesiden. 
 

10. Internationalt udvalg:  

 Nordisk Kongres Aalborg 2019. FYAM og NYGP er sammen ansvarlige for at 

 planlægge prækonferencen. Vi skal have samlet en arbejdsgruppe mm.  

 Beslutningspunkt. Ansvarlig: Berit Hansen (15 min) 
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- Nordisk kongres Aalborg 2019. Vi skal have samlet en arbejdsgruppe.  Annemette 
(medarrangør af VdGM precenference 2016) og Gudrun (medarrrangør af NYGP 
preconference 2017) vil gerne komme med konsulentbistand. Vi mangler 
forventningsafstemning mellem NYGP og NFGP før vi kan melde mere ud mht 
arbejdsgruppe og samle kræfter i region nord og midt. Der er møde d. 14. 
november med HOC for NCGP 2018 omkring dette og derefter kommer 
Annemette med en udmelding. 

 
Berit har deltaget i VdGM Counsil Metting i Prag i juni: 

- Ændringer i Vasco de Gama Movemants vedtægter med præcisering af hvor 
mange år man kan sidde på en post, hvordan man vælges mm. 

- Ændring i strukturen med nye poster (liasons). Hippokrates samt FM360 
(udveksling undenfor Europa). En person sidder i Wonca World executive og i 
Wonca Europe - dvs vi har en finger på pulsen.  

- Berit nu blevet repræsentant/dansk kontaktperson for EURIPA (Rural doctors) på 
nye specielle vilkår, da hun ikke er udpeget fra Internationalt Udvalg under DSAM. 

 

11. Udvalgsnyt 

A. DSAM bestyrelsen: Nyt fra bestyrelsen.  

Ansvarlig: Maria Bach Nikolajsen. (5min) 

- Momssag. Informering om at DSAM ikke skal betale moms men sagen nu videre 
til landsskatteretten.  

- Vedtægtsændringer; orientering om planlagte forslag til afstemning på 
repræsentantskabsmødet d. 7. oktober. Diskussion om evt. ændring i fht. FYAM 
næstformandsposten, som tages op ved kommende udvalgsmøde. 

 

B. PLO: Orientering om status på overenskomstforhandlinger.  

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard. (5 min) 

- Stadig OK forhandlinger    

12. Næste møde:  

FYAM Udvalgsmøde i november skal ligge i København i LÆGEDAGE-ugen, 13.-17. 

november, men hvilken dag? Det skal besluttes på mødet. FYAM Hovedstaden står for 

location, bestilling af mad, snacks og referatskrivning. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Ordstyrer (5 min) 

Se under kommende møder. 

14. Eventuelt 

A. Camilla fra region Nord afholder UL - kursus, spørger til om de må bruge skannere 
udefra. Endnu ingen politik herom, meldes ok fra udvalget. 

B. Kasper foreslår om vi skal investere i en pc til referat skrivning samt til 

videomøder. Skal på til næste møder. 


