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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 28. februar 2017, kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Anne Holm er valgt til ordstyrer  

Pernille Jørgensen er valgt til referent. 

3. Hurtige datoer  

a) 18.-19. marts – FYAM internat 

b) 6. april – Udvalgsmøde 

c) 12. maj – Udvalgsmøde 

d) Tilmeldingsfrist til Wonca. Kom så! 

e) 7. juni – Udvalgsmøde 

f) 14.-15. Juni – Prækonference VdGM 

g) 15.-18. Juni – Wonca 

h) 30. august – Udvalgsmøde 

i) 23.-24. september -  Årsmøde 

4. WONCA 2016 

Karolina er primær koordinator men ikke til stede i dag grundet ferie.  

Aktuelt 425 yngre læger tilmeldt Wonca (fortrinsvist danskere).   

Til prækonferencen ca. 80 tilmeldte (fortrinsvist ikke-danskere). Ca. 200 pladser i alt. 

Kasper Lorenz (PR-gruppen) fortæller kort om prækonferencen, hvortil der er lavet en 

ny app. Vi skal have lavet en masse selfie-videoer, hvor yngre læger filmer sig selv, 

mens de siger ”Welcome to Copenhagen”. Men der mangler videoer. Film dig selv og 

se på fyam.dk, hvor den skal sendes til. Linket lægges også ud på facebook. 

Vi opfordrer fortsat alle FYAM’ere til at tilmelde sig til Wonca. Vi fortsætter med at 

informere på regionale temadage. Og sørg for at spørge om fri med løn (nogle er 

heldige at få et ja!). 

Vi mangler fascilitatorer til workshops til prækonferencen. Nærmere herom på 

internatet. 

5. Vedtægtsændringer 

Arbejdsgruppen har holdt første møde, og der er udarbejdet et forslag til en ny 

organisationsstruktur for FYAM.  

http://www.fyam.dk/
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Den gamle præsenteres (bilag 1). Idéen er at skabe en mere overskuelig og 

tidssvarende struktur, da den tidligere var baseret på færre poster og udvalg.  

Den nye præsenteres (bilag 2). Helt overordnet set vil vi forsøge at få FYAMs struktur 

til at afspejle DSAMs struktur.  

Blandt andet ønsker vi at oprette nogle regionale FYAM-grupper. Hver regionale 

gruppe skal bestå af medlemsvalgte FYAM’ere foruden det FYAM-medlem, der sidder 

med i DSAMs regionale gruppe. 

Derudover ønsker vi, at der oprettes en FYAM-bestyrelse (lidt a la nuværende FYAM-

udvalg). Men det er endnu ikke helt klarlagt hvordan og hvorledes. Arbejdsgruppen 

kigger videre på det. Samtidig afhænger den nye struktur af, hvad vi kan få igennem 

hos DSAM. Vi håber på, at en ny struktur vil give dels et bedre overblik, dels skabe 

flere frivillige hænder til forskellige opgaver og arrangementer, både regionalt og 

nationalt. 

6. Rekrutteringskampagnen 

PraksisMatch; der mangler stadig lidt finansiering – der arbejdes på det (frem til 

årsmødet).  

Der skal udvikles et spørgeskema, der (så godt som muligt) kan forudsige, om en 

uddannelseslæge og en tutorlæge vil være et godt match. Inden, et endeligt 

spørgeskema udsendes, er planen at lægge ud med nogle fokusgrupper, der kan teste 

det udarbejdede spørgeskema.  

7. FYAM Internat 2016 

Afholdes på Christinelund i Præstø (www.christinelund.dk) 

Programmet begynder fredag kl. 10.00. Morgenmad fra 9.00 – 10.00. Inkluderer 

frokost og aftensmad. Aftensmad uden drikkevarer – MEN – Lene har snaps tilovers 

fra julefrokosten! 

Overnatning på 2- og 3-mandsværelser. 

Program dag 1: 

Vi skal have fastlagt workshops (og fascilisatorer) til prækonferencen 

Land ”X” (mere info på dagen) 

Frokost 

Gruppearbejde i/om workshops 

FYAM-udvalgsmøde; herunder om praksismatch 

Middag og fest (og snaps!) 

Program dag 2: 

Mere workshops  

Frokost 

Kys & kram 

8. To-Do listen 
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Det foreslås, at vi opretter en to-do liste, der løbende opdateres. Herved får vi et 

bedre overblik over, hvad vi i udvalget har af opgaver, og hvem der har meldt sig som 

ansvarlige. 

Listen lægges ud på FYAMs hjemmeside. Det giver også mere åbenhed for menige 

medlemmer, der ønsker et indblik i FYAMs arbejde. 

Vi håber på, at det kan udbrede budskabet om, at FYAM er åbent for alle medlemmer 

og ikke kun inkluderer de valgte i udvalget. 

To-do listen skal op at vende på hvert udvalgsmøde for at sikre opfølgning og 

opdatering. 

9. FYAM medlemsundersøgelse 

Udført i både 2012 og 2014 via mail til alle FYAMs medlemmer. De har været gode at 

have og har været brugt. Det fungerer som en god karakteristik af vores medlemmer. 

Ved seneste undersøgelse deltog 40 % af medlemmerne, hvilket er ganske højt. 

Vi tænker at udarbejde en ny i 2016. For at sikre deltagelse, lokker vi med et-eller-

andet (fx wildcard til årsmødet).  

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde spørgsmål til spørgeskemaet.  

Første kandidat: Søren Refsgaard. Resten findes på internatet. 

10. Samarbejde med Yngre Læger 

Andrew trækker sig fra Team Almen Praksis. Vi skal have valgt et nyt medlem.  

Pernille Jørgensen og Søren Refsgaard er kandidater.  

Der stemmes og med stemmerne 6:5 er Søren valgt til nyt medlem af Team Almen 

Praksis. 

11. Mini FYAM synlighedskampagne 

Vi har behov for at gøre mere opmærksom på os selv som gruppe.  

Det aftales, at opgaven tilfalder ét bestemt medlem, der på skift slår information op 

på FYAMs facebook side på skift. Opslag gøres efter diverse møder og arrangementer. 

Det kan også være interessante medicinske nyheder mv. 

Den, der har slået noget op, peger herefter på det næste medlem, der aktivt skal slå 

noget op. 

12. Eventuelt 

A. Husk mødeafregning inden månedens udløb.  

Wonca betalinger skal helst sendes (skulle helst være sendt) senest 1. marts. 

 

B. Årsmødegruppen ønsker input til de forskellige workshops ved sidste årsmøde.  

Der ønskes en lidt større variation i udbuddet af workshops. 
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