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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 6. april kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Anne Holm er valgt til ordstyrer, Annemette Lundberg til referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Jonas Ebert, Kasper Johansen, Annemette Lundberg, Luise Lundorf, Christina Svanholm, 

Maria Christensen, Lene Therkelsen, Louise Stensbirk, Anne Holm, Christine Bruun. 

3. Hurtige datoer  

12. maj  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

7. juni  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

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

15.-18. juni  WONCA, København 

7. september  FYAM Udvalgsmøde, Odense (OBS flyttet fra 30/8!) 

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

4. TO DO listen 

TO DO listen er død, før den er kommet rigtig i gang! Det er for besværligt at opdatere. 

Christina har derfor fundet todoist.com – som er mere interaktiv og hvor man selv kan 

opdatere. Christina undersøger mulighederne på denne side og lignende og fremlægger 

valget på næste udvalgsmøde. 

5. VdGM Pre-conference/WONCA  

Kort status ved Annemette. Stor tak for et godt internat. Der skal følges op på 

workshop-grupperne med 5 linjers teaser som skal sendes til Karolina hurtigst muligt. 

Maria Christensen har fået fri vil derfor gerne være facilitator for rural-workshoppen. 

Vi har så nu facilitatorer til alle 4 workshops. 

Der er aktuelt 113 tilmeldte præ-konf. Der er umiddelbart plads til omkring 20 til, men 

ellers er der fyldt op med 19 deltager på hver workshop. 

Lenen kan fortælle at der er omkring 200 yngre danske læger tilmeldt WONCA. Som 

hjælp til at få flere tilmeldte vil dem der har fået godtaget deres ansøgning om fri med 

løn fra en afdeling dele deres ansøgning anonymt på FB, således at det er nemmere for 

andre at gøre det samme inden juni-vagtplanen fastlægges.  

6. Praksismatch  

 

http://www.fyam.dk/
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Første fokusgruppe er afholdt i Kbh. En udfordring med tutorlægerne, men stof til 

videre arbejde. Kamma, Anne og Camilla afholdt fokusgrupperne og de afholder også i 

Region Sjælland og Region Nordjylland for at få kontinuitet.  

Der søges om KEU-midler i Region Midtjylland og Region Syddanmark til at lave en 

database i mindre skala end tidligere. Vi holder det på egne hænder indtil videre. 

Planen er at have databasen klar til Årsmødet i september. 

Der er stadig plads til hjælpende hænder i kampagnen – indhentning af tilbud mm. 

Kontakt Christina hvis du har lyst til at hjælpe. 

7. Udvalgsnyt  

A. PLO + PLO-E 

PLO ønsker at det er samme person som besidder begge poster. Kasper Johansen er 

valgt uden modkandidat. 

B. Forskningsudvalget 

Orientering om DAF-dag (Dansk Almen Medicinsk Forskningsdag), se bilag 1. Der er fra 

LÆGEDAGEs side bevilget 2 kurser med dette fokus i år, hvorfor det er startskuddet til 

dagen. 

C. Videreuddannelsesudvalget 

Ansættelsesprocedurerne i de 5 regioner var på VIA’s dagsorden. VIA efterspørger 

FYAMs holding. Anne Holm har tidligere lavet et spørgeskema til tidligere ansøgere 

omkring deres oplevelse ved ansættelsessamtalen. Dette spørgeskema kan udvides 

med spørgsmål fra de regionale uddannelseskoordinatorer, som Christina har. 

Endvidere har Daniel tidligere uddelegering at finde ud af hvordan 

ansættelsesprocedurerne er i de 5 regioner. Dette er ikke gjort, men Jonas Hessel har 

tidligere lavet en opgørelse, som måske kan bruges? Planen er derfor at Louise Lundorf 

og VIA i FYAM Udvalget bliver tovholder for dette. Christina sender ekstra spørgsmål til 

Anne Holm som færdiggøre spørgeskemaet og sender det til Louise. Christina mailer 

endvidere til Jonas Hessel omkring info om ansættelsesprocedurerne, cc. Louise og 

Daniel.  

Kort orientering omkring KBU og tilrettelæggelsen af denne. 

8. Folkemødet 2016 

Christina Svanholm deltager, såfremt der er relevante debatter d. 15. juni. Christina 

giver selv besked til sekretariatet/PLO.  

9. Mødedatoer i efteråret 

4. oktober  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

9. november  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

9. december  FYAM Udvalgsmøde m. julefrokost, København 
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17. januar  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

28. februar  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

17.-18. marts  FYAM Internat 

10. Kursus på LÆGEDAGE 2016 for KBU/intro-læger 

Annemette, Christine og Maria vil gerne stå for dette kursus på LÆGEDAGE. Annemette 

tager kontakt til Jette Elbrønd omkring dette og sparring. 

11. Den nye FYAM hjemmeside  

Punktet flyttes til næste møde, da der er manglende fremmøde af de ansvarlige. 

12. DSAM Vejledninger - holdningspapir 

Der er udarbejdet et holdningspapir om FYAMs holdning til DSAM Vejledninger. 

Holdingspapiret tilrettes jf. FYAM Udvalgets kommentarer, herefter lægges det på 

FYAMs FB gruppe. Holdningspapiret præsenteres for DSAMs repræsentantskab på 

Repræsentantskabsmødet d. 30. april, hvor der skal arbejdes med DSAM 

Vejledningerne. 

13. Ny FYAM organisationsstruktur og vedtægtsændringer 

Lene genfremlægger de 2 forslag der blev debatteret ved FYAM Udvalgsmødet i 

februar. Forslag 1 vælges ved plenumafstemning. Lene indarbejder kommentarer fra 

FYAM Udvalget og forslaget præsenteres for DSAM bestyrelsen d. 11. april med henblik 

på at få lov til at arbejde videre med forslaget og ledsagende vedtægtsændringer. 

Herefter skal endeligt udkast til ændringer godkendes af FYAM Udvalget og DSAM 

bestyrelsen med henblik på fremlæggelse og afstemning på DSAM 

Repræsentantskabsmøde i september.  

14. Eventuelt 

A. Observatører fra Forskningsudvalget 

Ph.d forum har diskuteret strukturen omkring observatørposten i FYAM Udvalget. Ph.d 

forum består af alle ph.d studerende, forskningsassistenter og forskningsårsstuderende 

med almen medicinsk interesse ved de 4 forskningsenheder. Både læger og ikke læger. 

Der vælges for hver forskningsenhed en person som bliver næstformand i forummet (4 

i alt) samt en suppleant for hver forskningsenhed. Disse vælges for to år ad gangen. 

Hvert år afholdes en PhD-forum sammenkomst med et fagligt og et socialt program, 

hvor både formand og næstformænd er på valg, når dette er relevant. Årsmødet går på 

skift mellem de 4 forskningsenheder.  

Næstformændene sidder i Forskningsudvalget og er alle observatører i FYAM Udvalget. 

Da posten opleves som mødetung (8 årlige FYAM møder og 4-5 møder i 

forskningsudvalget), er det svært for alle 4 at kunne sætte tid af til FYAM 

Udvalgsmøderne. Næstformændene foreslår derfor, at de på skift kommer til FYAM 

Udvalgsmøderne, gerne 2 ad gangen. De er ansvarlige for at orientere hinanden før og 
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efter udvalgsmøderne og at vigtig information fra forskningsmiljøerne når FYAM 

Udvalget uanset hvem der deltager i udvalgsmødet.  

BILAG 1 

Udvalg/gruppe DSAM forskningsudvalg, møde 2. marts 2016 

Sagsfremstilling 

 

Til stede: Dorte E. Jarbøl, Lise Dyhr, Julie H. Andersen, Kamma S. Lund, Jonas F. 
Ebert, Camilla Aakjær, Rune Aabenhus og Annelli Sandbæk (via videokonference) 

Af interesse for FYAM kan nævnes følgende (uddrag fra referat): 

DAF-dag. Dansk almen medicinsk forskningsdag. 

Hvornår skal den ligge?-evt dagen før DSAM/FYAM årsmøde. Skal den 
arrangeres? Nok ikke til 2016 men måske i 2017. 

Det skal arrangeres med et program og på et tidspunkt, hvor folk har lyst til at 
komme. Der kan være store udfordringer på dette punkt. 

Er tiden inde til en ”Dansk almen medicinsk kongres”? En slags udvidelse af 
enten lægedage eller DSAM/FYAM årsmødet med et større indhold af forskning, 
kvalitetsudvikling, efteruddannelse etc. 

Kunne man kontakte Lægedage-arrangørerne og foreslå en større inddragelse af 
forskningen i arrangementet? Evt. en dag dedikeret til forskningsworkshops. 

Fyraftensmøder på regionalt plan er også en mulighed. 

Lige nu sker der noget fra DSAM-H’s side, og vi vælger at se det an og tage det 
op på et senere møde. 

Det aftales også, at der skal tages kontakt til Lægedage. Dorte tager kontakt til 
Roar. 

Efterfølgende har Dorte været i kontakt med Roar, der har foreslået to sessioner 
á 3 timer til Lægedage svarende til to forskningsenheder pr session. 

Indstilling - 

Bilag Hvis ønsket kan det fremsendes  

Referat/ beslutning  

 

 


