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FYAM UDVALGSMØDE 

Torsdag d. 12. maj kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Daniel Nathansen er valgt til ordstyrer, Annemette Lundberg til referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Kasper Johansen, Annemette Lundberg, Christina Svanholm, Daniel Nathansen, Maria 

Christensen, Newen Akravi, Maibrit Christensen, Eva Sigfusson, Theis Trabjerg, Morten 

Sørensen, Mette Jung, Ivan Krasnik, Søren Christensen, Nadja Wilson, Christine Bruun, 

Berit Hansen. 

3. Hurtige datoer  

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. oktober  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

9. november  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

9. december  FYAM Udvalgsmøde m. julefrokost, København 

17. januar 2017 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

28. februar 2017 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

17.-18. marts 2017 FYAM Internat 

4. Ny FYAM organisationsstruktur og vedtægtsændringer 

Kort gennemgang af ændringer. De blev positivt modtaget i DSAMs bestyrelse. Lene 

Therkelsen arbejder videre med det, så det kan præsenteres senere og forhåbentlig 

endeligt vedtages på DSAM og FYAM Årsmødet i september. 

5. Økonomi og budget for de regionale grupper 

Gennemgang af foreløbigt regnskab og budget for 2016. Samlet har vi på nuværende 

tidspunkt brugt 25% af vores budget for i år.  

Der har tidligere været en mundtlig aftale mellem tidl. FYAM formand Christian Vøhtz 

og tidl. direktør Torsten omkring budget for de regionale grupper, hvor disse gruppers 

budget kom et andet sted fra en fra FYAM Udvalgets budget. Da ikke var skriftlig, er 

den ikke længere gældende. Der skal derfor aktuelt findes penge i vores eget budget 

http://www.fyam.dk/
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til disse gruppers aktiviteter. De aktive grupper i regionerne har lavet regnskab og 

budget for i år og samlet er dette budget på 20.000 kr.  

Vi vurderer at de regionale aktiviteter er meget vigtige og da dette års FYAM 

kampagne primært finansieres andetstedsfra, mener vi at der er luft i budgettet til at 

støtte de regionale grupper. Vi vælger derfor afsætte 30.000 kr. af dette års FYAM 

Udvalgs budget til de regionale grupper. Pengene fordeles efter de regionale gruppers 

eget årlige budget med 2000 kr. til hver af de regionale grupper til uforudsete 

udgifter. Se bilag 1. 

Budgettet tages op igen på mødet 7. september, således at der kan diskuteres 

hvordan kommende budget fordeles og overordnet budgetramme sættes. 

6. VdGM Pre-conference/WONCA  

Der er ikke lang tid til. Vi har styr på VdGM Pre-conference, hvor der snart ikke er flere 

pladser tilbage.  

Et FYAM medlem har efterspurgt om der er et socialt FYAM arrangement under 

WONCA. Vi vil foreslog at vi kunne lave et socialt arrangement for alle yngre læger – fx 

hygge og øl på Amager Fælled torsdag aften? Berit foreslår at det vendes med VdGM 

Pre-conference Social Group om de har lyst til at arrangere dette, evt. sammen med 

Christine Bitzner som har vist interesse for at hjælpe i forbindelse med WONCA. Berit 

vil stå for kontakten videre til ovenstående. 

7. PLU-fonden – ansøgning om 50 wildcards til DSAM/FYAM Årsmøde 

Deadline er overskredet. 

8. Den nye FYAM hjemmeside  

Den er under udarbejdelse, men halter lidt. Gruppen kommer med et skriftligt udkast 

på næste møde og målet er at den nye hjemmeside er klar til årsmødet. 

9. Medlemsundersøgelse 2016 

Diskussion omkring formålet med medlemsundersøgelsen, hvad vi vil have ud af den 

og hvordan vi vil bruge den. Der er i nogle udvalg brug for at undersøge FYAM 

medlemmernes holdning til fx deltid og ansættelsessted. Vi vil bruge den internt til at 

vide noget om FYAM medlemmernes holdning, men også eksternt til fx at kunne 

udtale os på medlemmernes vegne.  

Diskussion omkring formulering af spørgsmål omkring deltid og arbejde/ansættelse 

efter speciallægeerkendelse. Hvordan formuleres de spørgsmål bedst? Flere 

spørgsmål omkring DSAMs kliniske vejledninger. 

Gruppen foreslår præmie for deltagelse i undersøgelsen. Lodtrækning om 3x2 

biografbilletter inkl. popcorn og sodavand. Dette er der enighed om i Udvalget at 

støtte. 

Morten sender materiale fra tidligere og Visionsprocessen til gruppen. Daniel sender 

sproglige rettelser og andre må gerne skrive til Søren med holdning og ændringer. 
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10. Udvalgsnyt  

A. Lægedæknings-og rekrutteringsudvalget i Region Midtjylland 

Orientering om ordningen, se bilag 2. Diskussion af ordningen med gode forslag fx det 

positive i at der er mindre risiko ved denne ordning i forhold til at købe, mere tryghed, 

mindre administrativt ansvar, men også ulemper i forhold til at man ikke har det 

samme rettigheder som en ansat og det i øvrigt afhænger af hvem man er og hvad 

man er til. Ordningen er svær at gennemskue og hvad man får ud af det.  Ordningen 

findes i hele landet og det har ikke fået læger til at rykke sig på fx Lolland. Maria 

Christensen har nu noget at vend tilbage med til Region Midtjylland. 

11. TO DO listen 

Der arbejdes fortsat på dette. Der forventes at kunne præsenteret et værktøj på 

mødet d. 7. september. 

12. Praksismatch  

Camilla Aakjær og Anne Holm står for fokusgrupperne, der er afholdt i Region 

Hovedstaden og Region Sjælland og der skal afholdes i Region Nordjylland. 

Christina Svanholm og Maria Christensen står for økonomien og søger penge ved YL 

m.fl. Der er kontakt til en webudvikler Mathias, som kan lave en database der kan 

bruges. Der er sendt en forespørgsel til Ugeskrift for læger om at hoste databasen bag 

deres log-in. 

13. Eventuelt 

A. Forplejning på udvalgsmøderne 

Maria Christensen foreslår at indkøb af forplejning til udvalgsmøderne går på tur og at 

det aftales fra gang til gang. Maria melder sig til at tage med til mødet i juni og laver 

en liste over fordeling – hver region og hvert udvalg. 

B. Information om udvalgsmedlemmer og tak til Morten Vestergaard Sørensen 

Christine Bruun har fået et vikariat i Norge fra 1. august til foreløbig 1. december, 

hvorfor hun vil være mindre aktiv i efteråret. Eva Sigfusson går på barsel til sommer. 

Stor tak til Morten Vestergaard Sørensen som stopper i Udvalget pr. 1. juni, da han 

bliver speciallæge og dermed DSAM’er. Morten har købt praksis i Brønshøj. Vi ønsker 

ham al mulig held og lykke i fremtiden som praktiserende læge.  

 

 

 

 

 



  Side 4 af 5 

BILAG 1 

Regionale FYAM grupper Foreløbigt forbrug  
(ultimo april 2016) 

Estimerede kommende  
udgifter 2016 

Estimeret  
budget 2016 

Justeret budget 
(12.05.16) 

FYAM København 1400 2800 4200 6200 

FYAM Sjælland 800 3300 4100 6100 

FYAM Midt 2400 5000 7400 9400 

FYAM Syd 0 4500 4500 6500 

FYAM Nord 0 0   2000 

      20200 30200 

 

BILAG 2 

Udvalg/gruppe Lægedæknings – og rekrutteringsudvalget Region Midtjylland 

Sagsfremstilling 
 

Den 7. april 2016 blev der afholdt møde i ovenstående udvalg.  
Der vil på FYAM udvalgsmødet den 12. maj 2016 være en mundtlig 
overlevering af de for FYAM udvalget relevante emner fra mødet ved Maria 
Christensen 

Indstilling Det indstilles at FYAM udvalget drøfter licenslægeordningen jævnfør 
nedenstående mail. 

Bilag Hej Maria, 
Tak for sidst. Jeg håber ikke du kedede dig til mødet. Nogle gange går 
bølgerne højt, andre gange lidt lavere, og af og til er vi helt produktive og 
resultatsøgende ;-) 
Jeg tænkte på snakken omkring licenslægeordningen. 
Den er ikke særlig kendt, er vores indtryk, og det kan der være mange 
grunde til. Heldigvis vil de fleste læger gerne være helt selvstændige, med 
egen forretning og ydernummer. 
Men ordningen er oprindeligt tiltænkt læger, der af den ene eller anden 
årsag ikke ønsker at sidde med det hele selv, men stadig gerne vil virke som 
selvkørende læge. 
I den nuværende ordning sender lægen regningerne ind til os i regionen, så 
betaler vi og laver et samlet regnskab. Ligeledes er personalet ansat af 
regionen, men med lægen som reel arbejdsgiver (instruktionsbeføjelse). 
  
Jeg tænkte på om det kunne være interessant for Jer yngre læger at 
diskutere, hvad der kunne gøre en sådan ordning interessant? Ikke fordi jeg 
ønsker flere af den slags aftaler, men fordi den nu findes inden for 
overenskomsten, og skal den bruges, skal den jo være interessant for begge 
parter. 
  
Jeg har tidligere sendt en kopi af en af de nuværende kontrakter til udvalget, 
men der ligger en anonymiseret udgave på Nettet her. 
Hvis du/I har tid og synes det er interessant, ville jeg gerne have Jeres 
kommentarer. Der hvor jeg oplever interesse for modellen er netop fra yngre 
læger, som er lidt usikre på at skulle starte op i et område, hvor de ikke er 
helt sikre på at ville tilbringe resten af deres arbejdsliv. Måske kan modellen 
fungere som ”fødselshjælper” for en ny læge, som så kan overtage 
ydernummeret på helt almindelige vilkår, hvis det viser sig at det går godt? 
  
Men hvordan skal den så se ud, for at den ville virker for Jer? 
Jeg forventer at skulle færdiggøre en ny version af ordningen inden for den 
næste måneds tid. 

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/Lokale%20aftaler/Region%20Midtjylland/Lemvig%20kommune/Ydernummer%20p%C3%A5%20licens%20for%20l%C3%A6ge%20X%20-%20anonymiseret%20aftale%20nr.8
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Med venlig hilsen 
Peter Sander 
AC Fuldmægtig 
Lægedækning 
Tel. +45 7841 2175 
Mobil +45 20 43 56 82 
Nære Sundhedstilbud ▪ Region Midtjylland 
Skottenborg 26▪ DK-8800 Viborg 
 

 

tel:%2B45%207841%202175
tel:%2B45%2020%2043%2056%2082

