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FYAM UDVALGSMØDE 

Mandag d. 13. november kl. 18.30-21.00, København 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Daniel Nathansen blev valgt til ordstyrer, Ida Feilberg som referent. 

 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

 Cristine Bruun – Repræsentant for Region Hovedstaden 

Søren Refsgaard Christensen – Suppleant i Videreuddannelsesudvalget, udpeget til 

Almenpraksis-udvalget i YL samt DSAM og PLO’s fælles Rekrutteringsudvalg 

Daniel Faust Nathansen – FYAM Redaktør af Practicus, udpeget til Almenpraksis-

udvalget i YL 

Annemette Pihl Lundberg – Formand for FYAM udvalget 

Maria Bundgaard – Næstformand for FYAM udvalget, udpeget til observatør i PLO’s 

bestyrelse 

Kirubakaran Balasubramaniam – FYAM medlem i DSAMs regionale bestyrelse i Region 

Syddanmark 

Bente Lyngsøe – Repræsentant i Forskningsudvalget, næstformand i ph.d forum 

Pernille Hansen - Suppleant for Region Midtjylland 

Isabel Engel - Repræsentant i Videreuddannelsesudvalget, hjemmesideansvarlig 

Anne Mette Torp - Repræsentant for Region Midtjylland 

Maria Åhlander Olsen - Suppleant for Region Sjælland 

Kristine Munk Johannesen - Repræsentant for Region Sjælland 

Signe Christiansen - Repræsentant for Region Syddanmark, kasserer i FYAM udvalget 

Kasper Lorenz Johansen - Repræsentant i Videreuddannelsesudvalget, udpeget til PLO 

Efteruddannelse 

Marieke Leemreize -  Suppleant i Internationalt udvalg 

Gudrun Sigurdardottir – Repræsentant i Internationalt udvalg 

Tanja Skrba – Suppleant i Videreudddannelses- og Kvalitetsudvalget, FYAM medlem af 

DSAMs regionale bestyrelse, Region Hovedstaden 

Ida Vester Feilberg - Repræsentant i Kvalitetsudvalget 

http://www.fyam.dk/
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Maria Bach Nikolajsen - Bestyrelsesmedlem i DSAMs bestyrelse 

 

3. Hurtige datoer  

1. december  FYAM udvalgsmøde + julefrokost, København 

17. januar   FYAM Udvalgsmøde, Odense 

2-3. marts  FYAM internat 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (5 min) 

OBS ny dato! FYAM internatet flyttes til d. 16.-17. marts 

 

4. Velkommen til FYAM-udvalget 

Et stort velkommen til alle nyvalgte i FYAM udvalget og til vores gæster fra de 

regionale DSAM bestyrelser. En kort introduktion til hvordan FYAM/DSAM er 

organiseret og hvordan formandskabet tænker at FYAM udvalget skal være 

organiseret og præsentation af ideen med et årshjul. Derefter kort om formandskabets 

visioner og strategi, bl.a. omkring kommunikation, forventninger til 

udvalgsmedlemmer mm. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg og Maria Bundgaard (25 min) 

Formandskabet byder velkommen. FYAM’er fra de regionale DSAM-bestyrelser er 

inviteret med. Der er et ønske om at samarbejde mere og nå ud til de regionale 

medlemmer. 

Annemette opridser hvordan vi er organiseret:  

FYAM-udvalget er et af DSAMs stående udvalg og består af vores formand, 

næstformand, de regionale repræsentanter og suppleanter. 

Observatører i fyam-udvalget udgøres af de repræsentanter og suppleanter, der er 

valgt ind i de øvrige stående udvalg - VIA, Kvalitetsudvalget, Internationalt udvalg og 

Forskningsudvalget. De har i princippet ikke stemmeret i FYAM-udvalget. I praksis har 

vi dog tradition for at være et samlet udvalg, hvor alles mening tæller. 

Rekrutteringsudvalget er et samarbejdsudvalg mellem PLO og DSAM, hvor 2 FYAM’ere 

er udpeget til at sidde. 

Almen praksis-udvalget sorterer under YL og her er også udpeget 2 FYAM’ere til at 

varetage vores interesser. 

De regionale repræsentanter i FYAM-udvalget er bindeled til de regionale FYAM-

grupper. 

I DSAMs bestyrelse sidder FYAM-udvalgets formand og et frit FYAM-medlem valgt fra 

de regionale DSAM bestyrelser. Bestyrelsen vælges fra DSAMs repræsentantskab, som 
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udgøres af alle medlemmer af de 5 regionale DSAM-bestyrelser (der sidder et FYAM-

medlem i hver). 

Organisering af FYAM udvalget:  

Det er et mål at gøre udvalget mere professionelt fungerende. Oprette mails til 

formand og næstformand. Gå væk fra fb gruppen.  Benytte Intra. Denne platform har 

nogle fordele, når vi har lært at bruge det - arbejdsgrupper, dele filer. 

Computer og projekter til udvalget købes. Onedrive lagerplads. 

Der køres videre med færre udvalgsmøder med skiftende lokation. 

Skype/videokonference muligt. Det forventes, at man deltager på den eller anden 

måde, selvfølgelig helst fremmøde så vidt muligt. 

Årshjul: 

Sådan et skal vi have, så vi ikke kommer bagud med planlægning og beslutninger. 

Deadlines, nyhedsbreve, årsmøde, faste aktiviteter skrives ind. 

Maria fortæller om formandskabets visioner for perioden:  

Der ønskes øget samarbejde med sams, dsam, yl, plo, regionalt, dymanoer, 

forskningsenheder. Mere networking.  

Synlighed - indadtil: de regionale grupper, fb-sider, ud til medlemmerne med info, den 

nye hjemmeside, nyhedsbreve og medlemsundersøgelser, practicus 

Synlighed udadtil: forvalte medier, info til/fra udvalg, wonca, lægedage, folkemøde 

Medlemsinddragelse: Skal i høj grad tænkes ind i kampagnen. Fordele på flere 

hænder. Pop-up grupper. Medlemsundersøgelse. 

Godt klædt på: Vi skal være bedre til kommunikation fra og til FYAM-udvalget fra/til 

de øvrige udvalg, holde hinanden opdateret og informeret om hvad der rører sig. Alle 

opfordres til at forberede sig til udvalgsmøder og spørge til FYAM-udvalgets holdning 

til diverse punkter. Afrapportering efter møder i diverse udvalg bliver nok obligatorisk, 

når vi er kommet på Intra. 

 

5. Evaluering af DSAM og FYAMs årsmøde og nye til planlægningsgruppen 2018 

Kort evaluering af årsmødet. Information fra DSAMs bestyrelse omkring deres 

evaluering og planlægning af årsmødet 2018. Der skal vælges 2 FYAM’er til 

planlægningsgruppen. Kristine Munk Johannsen har tilkendegivet sin interesse. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

Kurven er vendt! Der var 335 deltagere i år! 2/3 fyam’ere, 1/3 dsam’ere. 

Gode tilbagemeldinger. Navn ændres til DSAM’s årsmøde (i stedet for dsam/fyams 

årsmøde). Rekruttering af praktiserende læger diskuteres. Bestyrelsens 

arbejdsgrupper holder fremover møde på årsmødet. 
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Der er generelt ros fra udvalget til planlægningen og bandet, regional networking, phd 

cup, fagligt niveau og keynote speaker. Vægte højt fagligt niveau i sessionerne 

fremover. Forskningsudvalget vil arbejde videre med at understøtte/udbygge phd cup. 

Blandet holdning til kvaliteten af mad/vin. Kritikpunkter er bl.a. En lidt for “loose” stil 

fra talerne og i overgangene mellem de forskellige elementer.  

For kort tid til vores eget FYAM-møde under årsmødet. Løsningsforslag er, at holde 

det fredag eller lørdag formiddag. Eller blot holde det helt kort og acceptere, vi kun 

har 1 time. Flest kan deltage hvis det ligger fredag. Man kunne overveje at 

flytte/afkorte selve valghandlingen. Vigtigt der er tid til en øl/socialisere. 

Planlægningsgruppe årsmøde 2018: 

Jette Kolding Christensen, DSAMs bestyrelse. 

Endnu ukendt SAMS medlem. 

Et enstemmigt udvalg vælger Kristine Munk Johannesen fra FYAM udvalget. 

Vi mangler endnu et medlem fra FYAM - Kiruba og Bente spørger i forskningsmiljøerne 

 

6. Regnskab 2016 

FYAM har aktuelt et årligt budget på 315.000 kr. Signe Christiansen, nyvalgt kasserer i 

FYAM udvalget vil kort fremlægge det foreløbige regnskab for 2016 og formandskabet 

vil komme med forslag til indkøb af diverse nødvendigheder inden årets udgang. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Signe Christiansen (15 min) 

Budget 315.000 kr for 2017. Der er penge tilbage i de regionale grupper. 

Vi bruger ca 10000kr pr udvalgsmøde. Der er ikke budgetteret med julefrokost. 

Tabt arbejdsfortjeneste kan fås ved Lægedage og fredagen af internatet, se 

http://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/ for reglerne 

omkring dette. 

Anmodning om Mødegodtgørelse for 2017 skal sendes inden 14/12 til Dorthe 

Petersen på dp@dsam.dk  

Der skal bruges penge regionalt her den sidste måned af året! Der laves desuden 

forskellige gadgets (t-shirts, postkort, roll-ups).  

Der findes desuden hensatte midler, som er aktuelt ikke er helt overblik over. Uvist 

hvor meget den nye hjemmeside kommer til at koste, måske der skal tages af disse 

midler.  

Vi anmoder DSAM om at overføre de penge, vi har afsat til kampagnen i år til næste 

års budget, da den løber over flere år. 

 

 7. Intromateriale til nye FYAM medlemmer 

http://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/
mailto:dp@dsam.dk
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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?  

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.  

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 2 personer som vil stå for dette sammen med 

formandskabet.  

 Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

Velkomstmail! Evt. som link til hjemmeside? 

Anne Mette Torp og Signe Christiansen står for at udfærdige det nye materiale. 

 

8. Fyraftensmøde i samarbejde med socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i foråret spurgt om FYAM Udvalget ville samarbejde om kurser 

omkring overgreb på børn og unge. Det blev sat i gang med oplæg til kurser/møder i 

hver region. Socialstyrelsen har nu meldt ud relativt sent i processen at de kun vil 

afholde et møde i Østdanmark og et møde i Vestdanmark. Både i FYAM Syddanmark 

og i FYAM Hovedstaden har man arbejdet på et fyraftensmøde siden før 

sommerferien. Der er fastsat dato for møde i Region Syddanmark d. 31/1-2018, sted er 

ikke fundet endnu. Der samarbejdes med DSAM og SAMS om et fælles møde. I region 

H er der ikke fundet endelig dato, Sarah Sararee er tovholder. Se bilag 1 og 2. 

Hvad skal der komme ud af punktet: Vi skal beslutte om vi kan samle os i et øst og vest 

møde med de forberedelser der er gjort allerede i FYAM Syddanmark og FYAM 

Hovedstaden eller om vi skal starte processen forfra for at lave et mere fælles øst og 

vest fyraftensmøde. Eller andre forslag. 

Beslutningspunkt Maria Bundgaard (10 min) 

Der besluttes at arbejde videre med det der allerede er i gang. Mødet i Østdanmark 

bliver i København d. 23/1-2018. Kunne mødet i Vestdanmark planlægges i Vejle, for 

at tiltrække flere fra den nordlige del af Jylland. Forslag om at DSAM regionalt 

inviteres/involveres, også i forhold til økonomien. 

 

9. DSAMs vejledningsgruppe   

Christina Svanholm har tidl. Repræsenteret FYAM/FYAM-udvalget i DSAMs 

vejledningsgruppe. I gruppen drøftes bl.a. status på igangværende 
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vejledningsarbejder/faktaark, processen omkring vejledningsarbejdet (kan det gøres 

”smartere”) og ønsker til kommende vejledninger. Som det fremgik af vores 

medlemsundersøgelse i 2016, så svarede (vistnok) 98% af FYAM medlemmerne, at 

DSAM’s vejledninger var vigtige for dem, - så det er vigtigt at FYAM er repræsenteret i 

vejledningsgruppen. Er der nogle der har lyst til dette? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

Et enigt udvalg vælger Maria Åhlander Olsen til repræsentant og Ida Feilberg til 

suppleant/andet medlem. 

 

10. FYAM Kampagne 2017-2018 

Fastsættelse af en styregruppe.  

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Kasper Lorenz Johansen (10 min) 

Kasper opridser konceptet: caseclub - for HU-læger på hospitalerne. Cases skal 

udfærdiges i samarbejde med de relevante specialer. De skal afspejle 

kvalifikationskortene. Kampagnen er præsenteret på Årsmødet. Der kommer artikel i 

Practicus. Der skal søges om penge til arbejdet. Dorthe Jarbøl er ekstern konsulent. 

Arbejdsgruppe skal nedsættes: Kasper er tovholder. Kristine Munk Johannesen og 

Gudrun Sigurdardottir melder sig. Vi spørger Trine Lundberg (fra Syd) og prøver også 

at finde en fra forskningsmiljøet. 

 

11. Svendborgsagen, forespørgsel om fælles udmelding fra Yngre Pædiatere 

Yngre Pædiatere har forespurgt om FYAM vil være medunderskriver af debatindlæg, se 

bilag 3 og 4. 

Hvad skal der komme ud af punktet: Beslutte om vi vil være medunderskrivere af 

debatindlægget og om der er evt. bemærkninger til debatindlægget fra Yngre 

Pædiatere. 

Beslutnings punkt. Ansvarlig Maria Bundgaard (10 min) 

Vi vil støtte op og medunderskriver. Udvalget tilslutter sig i enighed. 

 

12. Practicus 

 Orienteringspunkt. Ansvarlig: Daniel Nathansen (5 min) 

Daniel opfordrer til, at vi skriver artikler til bladet om det, vi går og laver. Især fyam’er 

med tydelige holdninger omkring et emne efterlyses. Orientering, debat, læserbreve, 

sjov - alt kan være relevant. Næste deadline er 1/2 2018.  

 

13. Udvalgsnyt 
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A. PLO: Orientering om rekrutteringstiltag  

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (5 min) 

PLO har vedtaget mentorordning. Et spor for KBu, et for HU, et for præ-PLO’ere. 

Der arbejdes videre med dette i rekrutteringsudvalget. 

 

14. Næste møde 

Et kort FYAM Udvalgsmøde og tilhørende julefrokost d. 1. december, kl. 17.30 -?? Intet 

er planlagt endnu, hverken indhold eller sted. Tidligere har vi talt om at det er mest 

oplagt at holde det i Aarhus eller København.  

Hvad skal vi have ud af punktet: Nedsætte en planlægningsgruppe på 2-3 personer. 

Afstemning om by.  

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (10 min) 

Signe Christiansen og Anne Mette Torp planlægger arrangementet, som bliver i 

Aarhus. 

15. Eventuelt 

A. Opdatering af DSAMs diabetesvejledning 

Kirubakaran Balasubramaniam sidder i gruppen, der opdaterer 

diabetesvejledningen. Spørger til FYAM udvalgets holdning til længde og drøjde af 

vejledningen. Generelt bakkes op om en grundig tilgang, gerne i tråd med DSOG’s 

fremgangsmåde. 


