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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 12. januar 2016, kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Daniel er valgt til ordstyrer  

Christina er valgt til referent. 

3. Hurtige datoer  

• 15/1 sidste deadline for abstracts WONCA16 

• 15/2 Sidste tilmelding WONCA16 Early bird!!  

• Udvalgsmøde 25/2 

• 18-19/3 FYAM internat (start fredag kl. 14 på Fyn) 

• Udvalgsmøde 6/4 

• Udvalgsmøde 12/5 

• Udvalgsmøde 7/6 

• 14-15/6 Prækonference VdGM 

• 15-18/6 WONCA 

• Udvalgsmøde 30/8 

• 23-24/9 Årsmøde DSAM/FYAM 

4. WONCA 2016 

Infokampagne: Vi har behov for rigtig stort dansk (og nordisk) deltager antal for at 

kongressen bliver god og for at det kan løbe rundt økonomisk. Vi skal komme med 

forslag til hvad kan vi gøre for at få folk med? Inkl. First5 gruppen? 

Christina/Lene/Louise Hørslev. Diskussionspunkt. 30 min.  

 Ambassadør tankegangen ”tag en med du kender” både nationalt og internationalt 

Små Facebook videoer til hvorfor du skal komme til Kbh (på Engelsk) -   

 Minde folk om at fase 2 og 3 har puljer der kan bruges 

 ”5 hurtige om WONCA ” – Facebook kampagne 

 Hvilke faglige oplæg er der , der kan målrettes til ansøgninger til div.  

 Hospitalsafdelinger (pæd, gyn, psyk, akut, ort-kir, gas-kir, intern   

 medicin) 

 Husk at reklamere på temadage! 

http://www.fyam.dk/
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 350 Euro er dyrt – hvad får man for pengene? 

 Tale med regionerne om at transportere yngre læger 

 Hjemmesiden er for kompliceret og uoverskuelig – kan der gøres noget? 

 First five  – Praksis plus facebook  

 Alle forpligtes til at fortælle om WONCA 

 Lene laver lille video 

 Louise laver ”5 hurtige om WONCA” 

 Annemette laver video 

 Alle forhører sig i netværket vedr. andre der vil lave video 

5. TO-DO-listen 

Der er mange opgaver i FYAM udvalget, derfor har vi besluttet at lave et 

fællesdokument så opgaver kan fordeles internt og vi kan notere deadlines samt 

ansvarshavende for opgaven. Nye ansigter i FYAM kan nemmere overskue de opgaver 

og projekter der er gang i og byde ind på det der er af interesse.  Christina 

/informationspunkt 15 min 

• Opgaver (udvalgene, ad hoc, bundne opgaver, ønskeopgaver) 

• Ansvarlige (Hovedansvarlige, medlemmer i gruppen) 

• Deadlines  

 Forslag til at de stående udvalg afrapporterer skriftligt før hvert   

 udvalgsmøde 

 Skal vi have en skabelon til afrapportering? Christina udarbejder et  

 forslag til skabelonen 

 To do listen vil blive lagt i udvalgsgruppen til kommentar 

6. PLO orientering 

Nyt fra Styregruppe for efteruddannelse?, ”Hvad koster det at handle en praksis?”, Ville det 

give mening at bakke op om en PLO interessegruppe ex. ”DUPLO”? Hvem? (Afgrænset punkt 

– 10 min) – Informationsbehov fra medlemmerne – herunder kontakt til YL – Team Almen?, 

Et skriv om PLO – infomateriale. Informations- og diskussionspunkt. Morten V. 20 min. 

Birgitte riis Møller og James Høppner – Lægedage og efteruddannelse er slået sammen – 

åbnet op for stort omfang af ekstra kurser. Vi skal have én ny i udvalget frem til Lægedage – 

noget for VIA? (Ud i facebookgruppen – Morten laver et ”reklameoplæg”) 

Midler i efteruddannelsesfonden til at dække fyraftensmøder. 

Der afholdes møder i Domus medica – ca 6 om året (mødetid 15-18) 

Praksismatch – farveskala med priser på praksis – PLO har offentligt tilgængelig 

 statistik 
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Lave et link på Facebook til ugeskriftet – Morten? 

Der er et ”slip” ml YL og PLO – der er et behov fra medlemmerne -  Flere mener ikke FYAM 

bør involveres i DUPLO. Morten foreslår at svare på Facebook tråde med politisk indhold 

7. FYAM Internat 2016 

Foreløbige tilbud på overnatning/forplejning. Overordnet program. Louise/Christina 

fremlægger Katrine og Poyas udkast/informationspunkt 15 min 

Præstø vedtaget. 

8. Regionale FYAM facebook sider 

Siden i Region Sjælland fungerer rigtig godt, hvad er erfaringerne fra Midt? Hvis ja, 

hvem skal så stå for dem? Lene/diskussionspunkt 10 min 

 I hovedstaden er der ”FYAM for bagmænd” men den bliver kun brugt til planlægning 

 – opslag lægges i den store gruppe (Den valgte repræsentant kunne være 

 administrator) 

 ”Uddannelseslæger i almenmedicin region midt/øst” 

 ”Uddannelseslæger i nord” 

 Ensrette koncepterne om de regionale sider (Hensigtserklæring – en standard i alle 

 grupper?)  

 Der er forskelligt behov i de enkelte regioner – men generelt gør det FYAM mere 

 synlig 

 Næste gang et beslutningspunkt – hensigtserklæring brainstorm 

9. Diverse udpegninger 

VIA: Neven Akawi (region Midt) har sagt ja til den ledige suppleantpost. Kasper Lorenz 

Johansen har sagt ja til deltagelse i evalueringsgruppen for kvalifikationskortene i den 

nye målbeskrivelse.  (Pernille, Neven, Louise)   

Internationalt udvalg: Najah Azah har meldt fra til suppl. Posten i Internationalt udvalg  

Kasper har fået posten og har fået ansvaret for Hippokrates exchange området imens 

Berit er udsendt.  (Karolina, Berit, Gazelle) 

Årsmøde gruppen: Søren Refsgaard og Louise Stensbirk er valgt. Inputs til tema og 

oplægsholdere ønskes på FYAM facebookgruppen, se tidl. Opslag. 

Rekrutteringsudvalget (fælles PLO/DSAM): Bestyrelserne har givet bevilling til videre 

arbejde. Eva Sigfusson har været FYAM repræsentant men ønsker at stoppe, 

bestyrelsen har valgt at Anne Louise Born Sylvest skal være med i gruppen. Søren 

Refsgaard har tidl. Siddet som SAMS repræsentant, fortsætter nu for FYAM Udvalget.  

Informationspunkt. Lene 10 min. 

 ”Vi forventer at Anne Louise møder til et af vores møder og fortæller hvad der er 

 hendes vision for rekruttering” 
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 Maria har en post i lægedæknings og rekrutteringsudvalget (regionen og PLO) – tidl. 

 Kirstine Iversen 

 Afrapportering fra rekrutteringsudvalget lægges op i FYAM udvalget 

10. Eventuelt 

- Besked fra sekretariatet: Mødeafregninger skal fremover indsendes senest ved månedens 

udgang. / 1  min 

- DSAMs kliniske vejledninger: Bruger vi dem? Hvad er FYAMs holdning? Ønske om at lave en 

poll på facebook / 2 min (Opfordring til at tænke grundigt over hvad holdningerne er i FYAM 

– kan vi melde noget ud samlet? Skal vi lave en Facebook undersøgelse 

- FYAMs visioner for almen praksis – artikelideer til MPL – forespørgsel fra Dorte Jarbøl /5 min 

- Practicus (Forskningsfolk?? Jo mere vi sender jo mere fylder vi) 

- Økonomi i reg – ej afklaret 

- Rekrutteringskampagnen (Til forskningsudvalgsmøde i Nord vikarierede Henrik Dibbern – 

fremsender projektbeskrivelsen) April møde i Nord om rekruttering – ønske om at 

rekruttering kommer på dagsorden som hovedtema (Anne Holm kan flyves op med løn og 

betalt flybillet)  

- Maria (kontakt mhp møde og oplæring i fokusgruppeinterview) 

- Susanne 20219819 (skriv vedr. KEU ansøgning) 

- Send orientering om kampagnen  

- Referatskabelon (Annemette kommer med udkast til skabelon) 

 

 


