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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 7. september kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Annemette Pihl Lundberg er valgt til referent og Christina Svanholm er valgt til 

ordstyrer. 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Daniel Nathansen, Kasper Johansen, Berit Hansen, Jesper Christensen, Isabella 

Raasthøj, Maria Nikolajsen, Annemette Lundberg, Lene Therkelsen, Camilla Aakjær, 

Christina Svanholm. 

3. Hurtige datoer  

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 

Klar til årsmødet? Feedback på vores forslag til ny FYAM organisationsstruktur fra 

DSAMs bestyrelse og beslutning omkring vedtægtsændringer. Diskussions- og 

beslutningspunkt. Ansvarlige: Lene Therkelsen (30 min) 

Lene Therkelsen har lagt sidste hånd på forslaget til vedtægtsændringer. De når ikke 

at komme til afstemning ved dette års repræsentantskabsmøde, men der er måske 

mulighed for det på forårsrepræsentantskabsmødet, såfremt DSAM er klar der med 

deres vedtægtsændringer. Dette vil Lene Therkelsen foreslå DSAMs direktør. 

Diskussion af antallet af FYAM medlemmer i diverse udvalg. Diskussion af afstemning. 

Diskussion af de regionale FYAM gruppers sammensætning og valg samt deres 

repræsentation i de regionale DSAM bestyrelser. 

5. Praksismatch  

Klar til årsmødet? Status, orienteringspunkt. Ansvarlig: Anne Holm, Christina 

Svanholm, Camilla Aakjær, Maria Nikolajsen (20 min) 

Christina Svanholm har holdt møde med Ugeskrift for læger omkring Praksisbørsen. 

Ugeskriftet har økonomiske incitament til at holde denne, da de tjener penge på 

http://www.fyam.dk/
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annoncer for praksissalg. Christina Svanholm har kontakt til nogle erhvervspsykologer 

hvis spørgeskema vi kan bruge til at matche i forhold til praksiskøb/partnerskab.  

PLO er meget interesseret i at blive en del af det og der er kommet forslag om der 

også kommer til at ligge en mentor-match del på hjemmesiden. Målet er at 

hjemmesiden skal ligge hos PLO på sigt og driftet af PLO’s sekretariat. 

Aktuelt er der brug for 25.000 kr. som forskud til webudvikleren, for at projektet kan 

komme i gang. Mathias. Vi vælger at afsætte 50.00 af FYAM Udvalgets egne afsatte 

midler til denne del af projektet, så vi kan komme igen med hjemmesiden og 

uddannelsesdelen kan komme op at køre og være klar til Årsmødet.  

Der er forslag om at der arrangeres temadage i hver region til hjælp med at komme i 

gang med udfyldelse af spørgeskemaer mm. Dette arbejdes der videre med i gruppen. 

Årsmøde-præsentationen er ved at være klar, Anne Holm vil præsentere sammen 

med webudvikleren og måske et match blandt deltagerne og noget sjovt med dette 

under middagen. 

6. Den nye FYAM hjemmeside  

Oplæg fra kommunikationsgruppen omkring indholdet på den nye hjemmeside. 

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

Wilson, Louise Lundorf (15 min) 

Daniel Nathansen oplægger arbejdsgruppens forslag til hjemmesiden, som udvalget 

kan kommentere på. Der er ønske om en kort engelsk fane med beskrivelse af FYAM. 

Udvalget er enstemningt enige om at ”Kvalitet” skal have en fane. Der er diskussion 

om der skal være en ”Nyhed”/”Aktuelt”-fane. Det kræver at denne opdateres jævnligt. 

En ide kunne være at der på hvert udvalgsmøde er et fast punkt omkring nyheder og 

info til medlemmerne, som kan skrives under mødet og videresendes til Sanne 

Bernard i DSAMs sekretariat, som kan opdatere denne del af hjemmesiden jævnligt. 

De 3 logoer under fanerne enes udvalget om skal være:  

• ”Landkort” FYAM Regionalt 

• ”Kalender” Kalender/aktiviteter 

• ”Kampagner” Kampagner 

Planen er at den nye hjemmeside går live inden Årsmødet med de tekster der er 

skrevet og med løbende revision de næste måneder. 

7. E-valg  

Status over indkomne indstillinger og evt. ubesatte poster. Orienteringspunkt. 

Ansvarlige: Lene Therkelsen (5 min) 

E-valget er i gang. Der er flere poster uden opstillede kandidater. Suppleant i Region 

H, Repræsentant og Suppleant i Region Nord og Region Syd. Disse poster vil forsøges 

besat på Årsmødet. Camilla Aakjær ved at der er to kandidater fra Nord til Årsmødet. 
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Medlemmerne skal gøres opmærksomme på E-valget. Udvalget forpligter sig til at lave 

FB-opslag omkring dette. Hvis medlemmerne ikke har modtaget mail omkring E-valget 

skal de kontakte sekretariatet. De opstillede kandidater opfordres til at poste om 

deres kandidatur på FYAMs FB-gruppe og de regionale grupper.  

8. DSAM/FYAM Årsmøde  

Status omkring årsmødet. FYAM pris mm. Orienterings/diskussions- og 

beslutningspunkt. Ansvarlige: Lene Therkelsen (10 min) 

Kort gennemgang af planen for FYAMs Årsmøde (16.30-17.30). Christian Freitag 

kommer og holder et oplæg og drikker en øl med medlemmerne efterfølgende. Alle 

regionale FYAM grupper bedes lave et PPT-slide omkring deres aktiviteter og 

præsentere dette. 

9. Medlemsundersøgelse 2016 

Foreløbigt udkast til spørgeskema. Orienterings- og diskussionspunkt. Ansvarlig: Søren 

Christensen, Newen Akrawi, Nadia Wilson, Maibrit Christensen (20 min) 

Arbejdsgruppen er færdig med udkastet til undersøgelsen. Dette skal sendes til Lene 

Therkelsen til endelig gennemlæsning. Lene Therkelsen sender materialet videre til 

DSAMs sekretariat med forespørgsel om at Sanne Bernard vil indskrive det i 

spørgeskema-programmet og sende det ud til alle medlemmer. 

10. LÆGEDAGE  

Der skal laves en mindre gruppe som vil lave en plan og et bemandingsskema for FYAM 

standen på Lægetorvet. Hvad skal med, hvem kommer de forskellige dage? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

Christina Svanholm og Maria Nikolajsen melder sig til arbejdsgruppen. Sekretariatet 

har forespurgt om FYAM Udvalget vil have deres egen stand (box) i udstillingen og 

dermed ikke være på Lægetorvet. Dette er Udvalget ikke interesseret i, da det giver 

sammenhæng at FYAM er repræsenteret på Lægetorvet sammen med PLO, DSAM og 

SAMS. 

Kampagnen Praksismatch skal præsenteres, evt. i en stand for sig? Ellers kunne det 

være en ide med postkort med info om de regionale FYAM grupper? Nordisk kongress 

og prækonference for yngre almenmedicinere inden denne? Dette vil arbejdsgruppen 

arbejde videre med. 

11. FYAM International 

Definition og fordeling af udvalgsposter i internationale udvalg (European Council 

Member, National Exchange Coordinator, Nordic Young General Practitioner Member). 

Forslag om Liaison mellem FYAM og VdGM. Spørgsmål omkring økonomi i udvalget og 

udgifter til kongresser? Nyt fra VdGM omkring IHeed. Orienterings/diskussions- og 

beslutningspunkt: Berit Hansen og Kasper Johansen (30 min) 
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Under punkt 4 har udvalget diskuteret antallet af medlemmer i stående udvalg og der 

er enighed om i udvalget og i oplægget fra Internationalt udvalg at der ønskes 2 

repræsentanter og 1 suppleant, således en repræsentant mere end i dag. Derved at 

ansvarsområder og opgaver bedre fordeles. Internationalt udvalg foreslår at en 

repræsentant bliver European Council Member og deltager i et årligt møde i VdGM. 

En repræsentant bliver Nordic Young General Practitioner Member. Ansvaret og 

opgaverne som National Exchange Coordinator deles mellem repræsentanterne. 

Udvalget definerer selv suppleantens opgaver i forhold til at støtte ovenstående. 

Aktuelt er Kasper Johansen udvalgt af FYAM Udvalget til at repræsentere FYAM i 

Nordic Young General Practitioner (NYGP) i opstartsfasen. Dette fortsatter Kasper 

Johansen med uanset det kommende valg, men ved ændring af vedtægter og dermed 

ændring af struktur, vil denne repræsentation tilfalde en repræsentant fra 

Internationalt Udvalg. 

Til orientering og opfølgning, så blev der i VdGM foreslået at man kunne bruge et 

program ”IHeed” som platform for organisationen og kurser mm. Dette program er 

sponsoreret af medicinalindustrien og der er tidlgiere i Udvalget diskuteret at det kan 

der ikke støttes op om. Forslaget er nu blevet nedstemt i VdGM. 

12. FYAM Nord - Rekruttering af repræsentanter 

Orientering omkring dette. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Camilla Aakjær (10 min) 

Camilla Aakjær har afholdt et opstartsmøde for FYAM Nord med succes. Der er en 

gruppe på 7 yngre almenmedicinere, som gerne vil få dette op at stå og 2 af disse 

stiller op til poster i FYAM fra Region Nordjylland. 2 andre stiller op til DSAMs 

Regionsbestyrelse i Nordjylland. FYAM Udvalget og de andre regionale grupper stiller 

deres erfaringer til rådighed for at få gruppen til at komme godt i gang. 

13. Eventuelt 

A. Forskningsudvalget, Ph.D-forum, struktur? 

På seneste møde i Forskningsudvalget blev der sat spørgsmålstegn ved strukturen og 

sammensætningen i Forskningsudvalget. Aktuelt sidder 1 repræsentant fra PLO, 1 fra 

DSAM, 1 leder fra de 4 forskningsenheden, formand fra ph.d-forum samt 4 

næstformænd fra ph.d-forum som også er FYAM medlemmer og deres 4 suppleanter. 

Formand fra Forskningsudvalget vil forsøge at komme et oplæg til strukturændring. Vi 

vil i FYAM Udvalget bakke op om at de yngre forskere og FYAM medlemmer fortsat er 

repræsenteret fra hver af de 4 forskningsenheden.  

B. Regional støttegruppe 

Arbejdsgruppen bag den regionale støtte er aktuelt for presset af andre opgaver til at 

varetage dette arbejde. Spørgsmålet er også hvor stort behovet er aktuelt, nu når 

FYAM Nord er på vej i gang. Der er stadig behov for hjælp og støtte til FYAM Syd, men 

det tager vi efterfølgende. Således indstilles arbejdet med en drejebog aktuelt. 

C. Mad 
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Søren bedes tage mad med næste gang!  


