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FYAM UDVALGSMØDE 

Fredag d. 18. marts kl. 16.00-18.00, Christinelund, Præstø 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Daniel valgt til ordstyrer og Annemette valgt til referent. 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Christina Svanholm, Kasper Lorentzen, Neven Akrawi, Maria Christensen, Maibrit 

Christensen, Nadia Wilson, Christine Bruun, Karolina Lewandowska, Caroline Permin, 

Søren Christensen, Eva Sigfusson, Lene Therkelsen, Daniel Nathansen, Annemette 

Lundberg. 

3. Hurtige datoer  

6. april  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

12. maj  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

7. juni  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

14.-15. juni  VdGM Pre-conference, København 

15.-18. juni  WONCA, København 

30. august  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

23.-24. september DSAM/FYAM Årsmøde, Kolding 

 

FYAM Udvalgsmødet d. 30. august flyttes til d. 7. september. Annemette får booket 

lokalet i Odense og laver FB-opslag omkring denne ændring. 

4. TO DO listen 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Christina Svanholm (10 min) 

Vi enes om at alle i udvalget skriver en liste til Christina med ens egne arbejdsopgaver 

og deadlines. Ud fra dette kan Christina udfylde vores master-TO DO liste. Dette 

dokument bliver en fast del af dagsorden fremover. 

Deadline for indsendelse er 1. april 2016. Christina skriver opslag på FB-gruppen 

omkring dette. 

5. VdGM Pre-conference/WONCA  

Kort status, orienteringspunkt. Ansvarlig: Karolina Lewandowska (10 min) 

Endelig lokalisation er Panum Instituttet. Vi har aktuelt 110 tilmeldte. Fokus nu er PR 

til deltagerne – FB-gruppe, mail.  

6. Praksismatch  

http://www.fyam.dk/
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Kort status, orienteringspunkt. Ansvarlig: Anne Holm, Christina Svanholm, Eva 

Sigfusson (10 min) 

Projektet er aktuelt i stilstand. Vi har fået flere mundtlige tilkendegivelser om 

økonomisk tilskud, men ingen der aktivt vil gå ind i projektet. Der er en mulighed for 

hjælp i Region Sjælland, men vi i udvalget vil ikke køre det regionalt, kun nationalt. 

Yngre læger synes det er en god ide, men tænker det skal udvides til hospitaler i 

udkanten før de er helt med på ideen. 

Fokusgrupper: Vi har søgt og fået penge fra KEU i Region Hovedstaden og i Region 

Sjælland. Camilla Aakjær søger KEU i Region Nord i april med svar i maj. Der er 

allerede planlagt fokusgrupper i København 4. april, som Anne Holm og Camilla 

Aakjær står for. Der planlægges fokusgrupper i Region Sjælland og senere i Region 

Nord, hvor Maria fra Region Midt vil give en hjælpende hånd. 

Plan fra ny: Der skal nye kræfter ind i projektet samt en reel og stram tidsplan. 

Projektgruppen er: Christina, Anne, Eva, Karolina, Camilla og Karolina.  

Mål: At få afholdt fokusgrupper og ud fra dette få afklaret spørgsmålene til match 

samt lave en stram tidsplan og ud fra denne kunne præsentere projektet for PLO, 

DSAM, YL og Danske Regioner igen og opnå økonomisk støtte. 

7. Udvalgsnyt  

A. PLO 

Der skal findes en afløser for Morten Vestergaard Sørensen, beslutningspunkt. 

Ansvarlig: Morten Vestergaard Sørensen, Lene Therkelsen (5 min) 

Observatørpost, ulønnet. Transport dækkes. Samarbejdsflade mellem PLO og FYAM. 

Lene/Christina deltager også i repræsentantskabsmøderne. Ingen på mødet er 

umiddelbart interesseret, hvorfor Lene laver et FB-opslag i FB-gruppen og 

beslutningen skubbes til næste udvalgsmøde. 

 

B. YL: Almen Praksisudvalget 

Udvalget ønsker at fokusere på hvordan KBU i almen praksis kan blive bedre. Der laves 

et slags ”best practice” dokument, hvor til der ønskes gode ideer. FYAM Udvalget 

bedes derfor forberede dette inden mødet, diskussionspunkt. Ansvarlig: Daniel 

Nathansen (10 min) 

KBU-grupper (netværk), overlevelseskursus i almen praksis, forventningsafstemning, 

den gode introduktion, fri til relevante kurser. Tutorlægen skal huske at hente KBU-

lægen til spændende objektive fund. Gøre FYAM Regional synlig – med ud sammen 

med DYNAMO/PUK’er/TR. Info om praksis i overlevelseshæftet. Introliste til praksis 

med info til KBU-lægen. Undervisning af praksis, kvalitetsprojekt, forskning mm. 

Daniel tager vores ideer med tilbage til Almen Praksisudvalget, som vil udarbejde 

dokumentet og forhåbentlig sende det til godkendelse ved os, således at vi også kan 

stå som afsender. 
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8. Den nye FYAM hjemmeside  

Oplæg fra kommunikationsgruppen omkring indholdet på den nye hjemmeside. 

Diskussions/beslutningspunkt. Ansvarlige: Daniel Nathansen, Søren Christensen, Nadja 

Wilson, Louise Lundorf (30 min) 

Dette punkt skubbes til næste møde. 

9. DSAM Vejledninger 

DSAM er i gang med en revidering/undersøge af hvordan DSAMs kliniske vejledninger 

skal være i fremtiden og ønsker viden om hvordan uddannelseslæger bruger 

vejledningerne. Diskussionspunkt. Ansvarlig: Christina Svanholm (30 min) 

DSAM barsler med at lave strukturen omkring de kliniske vejledninger om. Christina 

søger diskussion og FYAM Udvalgets holdninger til de kliniske vejledninger.  

Vi har brug for en vejledning som er symptombaseret. Det faglige selskab skal 

lave/samle kliniske vejledninger til almen praksis. Vi skal finde en platfod som vi kan 

gøre det på? Måske lave vejledningsmøder årligt som DSOG? Fokus på evidens og 

opdatering. Måske se på strukturen som på cardio.dk. Vejledning omkring de lidt 

blødere emner? 

Vi synes det er meget relevant at skrive et holdningsbrev til DSAMs bestyrelse omkring 

det samlede FYAM Udvalgs holdning til de kliniske vejledninger og brugen af disse. 

Lene, Daniel og Maria laver udkast til dette til næste møde. 

10. Medlemsundersøgelse 2016 

Kort oplæg omkring FYAMs medlemsundersøgelse 2016, der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Survey-monkey spørgeskema undersøgelse til FYAMs medlemmer. Arbejdsgruppe på 

3-4 personer som kigger på de tidligere undersøgelser og kommer med udkast til 

spørgsmål til FYAM Udvalget på udvalgsmødet 12. maj. 

Spørgsmål omkring Lægevagt/1813/vejledninger/Praksismatch? 

Neven, Søren, Nadia, Maibrit er valgt. 

11. FYAM på Folkemødet 2016 (16.-19. juni) 

Nogle deltagere? Ansvarlig: Daniel Nathansen (2 min) 

DSAMs bestyrelse har bevilget penge til at én fra FYAM Udvalget deltager i 

Folkemødet. Formanden og næstformanden vil orientere mere om dette senere. 

12. Eventuelt 

A. LÆGEDAGE 
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Der skal besættes en plads i PLO-Efteruddannelse som står for Systematisk 

efteruddannelse og LÆGEDAGE. Det er en post for en længere periode for at især at 

få en yngre læges synspunkt på LÆGEDAGE. Kasper og Annemette viser interesse for 

dette. Grundet det ikke var et punkt på dagsorden, kan der ikke stemmes om dette på 

dette møde, hvorfor beslutningen skubbes til næste møde. 

B. Skabelon til fremlæggelse/opdatering 

Christina har lavet en skabelon til fremlæggelse/opdatering fra diverse udvalg. 

Skabelonen bedes benyttes ved nyt op til et udvalgsmøde, således at skabelonen 

udfyldes og uploades på FB samt der gives besked til mødelederen om at der er nyt, 

således at det kan komme på dagsorden og at folk kan forberede hjemmefra.  


