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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 7. juni kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent.   

Kasper Johansen vælges til ordstyrer og Lene Therkelsen til referent. 

2. Præsentationsrunde (til stede).  

Kasper L. Johansen, Lene Therkelsen, Louise Stensbirk, Eva Sigfusson, Maria 

Christensen, Nadia Wilson, Neven Akrawi, Christine Bruun, Søren Refsgaard 

Christensen, Camilla Aakjær. 

3. Hurtige datoer  

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. Godkendelse af referat fra sidste udvalgsmøde 

Referatet er godkendt. 

5. De regionale FYAM grupper 

Oplæg omkring oprettelse af gruppe i Nordjylland, støtte og fastholdelse af gruppe i 

Syddanmark og oprettelse af Facebook-grupper i alle 5 regioner. Diskussions- og 

beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (30 min) 

Det besluttes at oprette en arbejdsgruppe (foreløbigt Maria, Annemette, Christine, 

Neven. Eva, Søren og Lene er også interesserede og overvejer om de har tid). Maria 

indkalder til første møde efter sommerferien. Gruppen skal støtte op om de regionale 

gruppers arbejde og specielt mhp. at få oprettet en gruppe og aktiviteter i Nord og få 

skabt en regulær gruppe i Syd. Gruppen skal lave en hvidbog til de regionale grupper, 

og der skal være fokus på at skabe medlemsnæraktiviteter, samt på synligheden og 

tilgængeligheden for medlemmerne.  

I denne forbindelse understreges vigtigheden af at en ny hjemmeside snart kommer 

op at stå. 
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6. Lægedækningsudvalget under Sundhedsministeriet – inddragelse af data 

Lægedækningsudvalget under Sundhedsministeriet har hørt om vores medlems-

undersøgelse fra 2014 og vil gerne inddrage data i en større analyse, der skal danne 

udgangspunkt for en handleplan. Diskussion af hvilke data vi skal give dem og hvilke vi 

skal holde for os selv. Diskussionspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

Initiel diskussion for og imod udlevering af alle data, vi beslutter kun at udlevere nogle 

data. Da det er vigtig data forstås i kontekst (generelt og fordi den er lavet da 

konflikten var på sit højeste) skal det tilbydes at Lene T. gennemgår data med 

analysegruppen. Alle slides gennemgås og der udvælges hvilke der skal indgå. Lene T. 

samler data i nyt skriv, som skal forbi Helle Søholm i Lægeforeningen og derefter til 

vores kontakt i Sundheds- og ældreministeriet.  

7. FYAM Medlemsundersøgelse 2016 

Præsentation af spørgsmål til medlemsundersøgelsen 2016 og godkendelse af disse, 

således at det kan sendes ud til medlemmerne. Diskussions- og beslutningspunkt. 

Ansvarlig: Neven Arawi, Søren Christensen, Maibrit Christensen (30 min) 

Til dels gennemgået og tilrettet under pkt. 6. Derudover stilles forslag om yderligere 

items vedr. Rekruttering til yderområder, herunder om transporttid og mulighed for 

deltid er afgørende. Tillige forslag om item der uddyber hvorfor der ønskes deltid og 

af hvilke årsager. Arbejdsgruppen udarbejder konkrete forslag snarest mulig. Vi stiler 

efter udsendelse FØR sommerferien hvis muligt, med genudsendelse efter ferien 

mhp. så høj svar procent som muligt. Hvis de nye data viser noget interessant i fht. 

rekruttering kan det tilbydes at indgå i Lægedækningsudvalgets arbejde.  

8. Udvalgsnyt  

A. DSAM/PLOs Rekrutteringsudvalg 

Orientering fra udvalget ved Søren Christensen. Eva Sigfusson er udtrådt af udvalget 

grundet barsel og der skal findes et nyt FYAM medlem. Orienterings- og 

beslutningspunkt. Ansvarlig: Søren Christensen (15 min) 

Grundigt referat gennemgås ved Søren RC, Christina Svanholm (eneste  

opstillede) vælges til posten in absentia.  

9. NYGP  

Kort orientering om etablering af en undergruppe af yngre almen medicinere under 

NFGP. Et ”nordisk” FYAM. Der afholdes et etableringsseminar til efteråret, hvor 2 

repræsentanter fra hvert nordisk land mødes. Som initiativtager til gruppen og 

næstformand i FYAM, deltager Christina Svanholm som den ene repræsentant. Den 

anden repræsentant skal udpeges. Kasper Johansen melder sig til dette. Orienterings- 

og beslutningspunkt. Ansvarlig: Kasper Johansen (10 min) 
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Spændende arbejde, Udvalget støtter op om dette og der er opbakning til Kasper som 

repræsentant, men det bemærkes at FYAM International gruppen (og Mads 

Dannesbo) evt. også bør høres.  

 10. Valg til FYAM 

Der er E-valg til FYAM Udvalget og andre udvalg i september. Kort orientering om 

hvem der er på valg og hvem der påtænker at genopstille eller ikke genopstille. 

Ansvarlig: Lene Therkelsen (15 min) 

En principiel diskussion om hvorvidt man kan sidde forgængerens valgperiode ud hvis 

man indsættes i utide, eller hvorvidt den pågældende post skal på valg til 

førstkommende valg. Sidstnævnte mulighed vælges (7 for, 2 imod, 2 blank).  

Flg. poster er/bliver vakante:  

Rep. i Hovedstaden ( med mindre Christine B vil rykke op, i så fald er både rep. og 

supl. posten i Region H på valg).  

Rep. og Supl. i Nord (Camilla valgtes sidste år, men er reelt set udd. læge i Midt og 

forsker blot i Nord, Sandra Holm bliver speciallæge) 

Supl. Syd (Caroline fraflytter regionen) 

Supl. Kval. udv. (planmæssigt på valg) 

Supl. Int. Udvalg (Kasper, indsat i utide efter Najah Azoun) 

Supl. VIA (Neven, indsat i utide efter Kasper) 

Lene undersøger via FB gruppen om der er nogen der planlægger at udtræde i utide 

på trods af deres poster ikke er på valg. 

 

11. VdGM Pre-conference/WONCA  

Kort status, orienteringspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (10 min) 

Gruppen har rygende travlt, men der er styr på alting og ingen større problemer for 

nuværende. 

12. Praksismatch  

Kort status, orienteringspunkt. Ansvarlig: Anne Holm, Christina Svanholm, Eva 

Sigfusson, Camilla Aakjær, Maria Christensen (10 min) 

KEU Ansøgningen til midler til afholdelse af fokusgruppe i Nord er desværre blevet 

AFVIST, på trods af positive forhåndudmeldinger. Det forlyder at det var regionens 

folk i udvalget der blokerede med begrundelse i at projektet som helhed ikke var 

forankret i Nord. Svært skuffende, og medfører at vi får væsentlig færre data at 

arbejde med end optimalt, men vi fortsætter og stiler efter at have noget klar til 

Årsmødet i september. Vi forsøger evt. at spørger PLO lokalt om midler og/eller at 

gensende ansøgningen i næste runde med supl. oplysninger. 


