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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej, Odense 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Maria Nikolajsen, Christina Svanholm, Kasper Johansen, Louise Stensbirk, Maria 

Bundgaard, Marieke Leemreize, Annemette Lundberg, Berit Hansen, Morten 

Lauritsen, Malu Ladegaard, Jonas Ebert, Lene Therkelsen, Neven Akrawi, Pernille 

Hansen. 

3. Hurtige datoer  

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. Velkommen til nye ansigter i FYAM Udvalget 

Kort gennemgang af strukturen i FYAM/DSAM for et overblik til nye og gamle 

medlemmer i Udvalget. Orienteringspunkt. Ansvarlige: Lene Therkelsen (20 min) 

Velkommen og bifald til de ny valgte i FYAM Udvalget. Kort gennemgang, hvor der her 

bare skal fremhæves at der er ca. 1500 FYAM-medlemmer i DSAM og vi udgør ca. 1/3-

del af alle medlemmer. Vi har rigtig mange aktiviteter i gang og mange arbejdsgrupper 

i FYAM Udvalget på tværs af poster og efter interesse. Så alle der har lyst til at være 

med er velkomne. 

5. DSAM/FYAM Årsmøde 2016 - opfølgning 

Opfølgning på dette års årsmøde. Feedback fra formiddagen, workshops, FYAM 

Årsmøde og festen. Diskussionspunkt. Ansvarlig: Louise Stensbirk (15 min) 

Hvad var godt: Workshop med Lotte Hvas var god. Der var delte meninger om 

paneldebatten – nogle synes det var okay, mens andre var mindre positive. 

Hvad var mindre godt: Nogle synes det var et uoplagt panel. Der kom malplacerede 

spørgsmål til panelet og spørgsmålene fra workshops var ikke alle udtryk for 

deltagernes holdning, men workshops-lederens holdning. Det faglige niveau var for 

lavt og kvaliteten for ringe. 

Hvad manglende: Stor enighed om at der manglende visioner for faget. Der manglede 

forskellige og flere indgangsvinkler til temaet, delt fokus så der var noget for alle. Der 

http://www.fyam.dk/
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manglede bredde i temaet, fra det kommunikative til det meget faglige. Der manglede 

videnskab. Store deltagelse fra medlemmerne og især SAMS’ere. 

Ønsker til kommende årsmøder: Posters og nyeste viden fra forskerne. Andet 

musikvalg. Længere tid til workshops. 

Reflektioner fra 1. gangsdeltagere: Undren over det lave deltagerantal. Synes at der 

manglende forskning og inspiration om og til faget. Fornemmelse af at de 

praktiserende læger var frustrerede og ikke kom med noget nyt. 

6. Praksismatch 

Kort om fremlæggelsen på årsmødet og videre plan for kampagnen og projektet. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Christina Svanholm m.fl. (15 min) 

Kampagnen blev præsenteret på årsmødet, hjemmesiden fungerer nu med at 

tutorlæger og uddannelseslæger kan og skal oprette profiler og udfylde 

spørgsmålene. Hjemmesiden har nogle børnesygdomme som forsøges løst snarest. 

Hvilket at udfyldelsen og viden omkring kampagnen og hjemmesiden spredes som 

ringe i vandet, så husk at del information i relevante fora. 

7. Økonomi 

Status for regnskabet for 1. halvår 2016 og fastlæggelse af budgetforslag 2017 inkl. de 

regionale grupper. Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen og Louise Stensbirk 

(25 min) 

Hurtig gennemgang af foreløbigt regnskab viser at der ikke er brugt så mange midler i 

1. halvår, som i tidligere regnskabsår. Dette kan skyldes manglende indsendelse af 

mødegodtgørelse og betaling af udlæg. Alle bedes derfor indsende mødegodtgørelser 

fra 1. halvår af 2016 senest udgangen af oktober 2016, således at der kan skabes et 

reelt overblik over regnskabet 2016 til næste FYAM Udvalgsmøde i november, hvor 

internt budget for FYAM Udvalget fastlægges. 

FYAM Udvalget har på mødet aftalt at de regionale grupper kan bruge op til 5000 kr. 

over tidligere budget i år. 

8. Observatør i PLO’s bestyrelse 

Forslag fra Kasper Johansen om de nuværende poster som observatør i PLO’s 

bestyrelse samt PLO-E’s styregruppe deles mellem 2 personer fra FYAM Udvalget ikke 

af en enkelt person som aktuelt. Diskussion- og orienteringspunkt. Ansvarlig: Kasper 

Johansen (15 min) 

Kasper Johansen er udpeget fra FYAMs side til begge poster, men vil forhøre sig i 

FYAM Udvalget om der er en der har lyst til at overtage observatørposten i PLO’s 

bestyrelse. Udvalgsmedlemmerne kan tænker over det er noget for en, oplæg slåes 

op i interne facebook-gruppe og punktet tages op på næste møde. Kasper forhører 

PLO om posterne kan udpeges til 2 personer i stedet for 1 eller deres holdning til 

dette. 
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9. Kommissorium for DSAMs Forskningsudvalg - sammensætningen af medlemmer 

Sammensætningen af medlemmer har været oppe og vende i Forskningsudvalget, hvor 

til formand for ph.d-forum og medlem af Forskningsudvalget har brug for vores 

mening og beslutning omkring dette. Diskussions- og beslutningspunkt. Ansvarlig: 

Jonas Ebert (20 min) 

Forskningsudvalget er ved at lave et kommissorium for udvalget og i den forbindelse 

er der kommet forslag om ændring af medlemsantal og fordeling i udvalget.  

FYAM Udvalget vil gerne påpege at det er vigtigt at de yngre forskere er 

repræsenteret fra alle 4 forskningsenheder. Der er forslag fra FYAM Udvalget at der 

vælges en FYAM repræsentant og suppleant til Forskningsudvalget ved e-valg som til 

andre stående udvalg. Disse skal være forankrede i forskningsenhederne, men der er 

ikke krav om at de er ph.d studerende. Derudover sidder ph.d forums formand i 

Forksningsudvalget og er ligesom FYAM repræsentanten stemmeberettiget. 

Suppleanten og de 4 næstformænd sidder som observatører.  

Den nuværende ordning med at mindst 1 næstformand deltager i FYAM 

Udvalgsmøderne fastholdes. 

Jonas Ebert vil tage dette med tilbage til Forskningsudvalget og præsentere det. 

10. Kvalifikationskort  

Revidering af Kvalifikationskort, opdatering omkring dette. Orienteringspunkt. 

Ansvarlige: Nadia Wilson og Kasper Johansen (10 min) 

Den første revidering af kvalifikationskortene er i gang.  

11. Praksis Plus 

Orienteringspunkt. Ansvarlige: Kasper Johansen (10 min) 

Flyttes til næste møde. 

12. LÆGEDAGE 2016 

Plan for bemanding af standen, evt. lodtrækning. Feedback på udkast til postkort/flyer. 

Reklame for deltagelse. Diskussions- og beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen 

og Annemette Lundberg (20 min) 

Lene Therkelsen har udarbejdet 2 forslag til postkort og feedback til disse må tages i 

facebook-gruppen. FYAM Udvalget dækker transportudgifter samt lønkompensation 

til et FYAM Udvalgsmedlem pr. dag på standen på Lægetorvet inkl. frokost. Deltagelse 

på LÆGEDAGE dækkes ikke. 

Forslag om at postkort hæftes med slik for at tiltrække mennesker til standen sammen 

med en quiz – måske lodtrækning blandt de som udfylder praksismatch-

brugeroprettelse i løbet af ugen? 
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Alle kan stå i standen, men fokus er rekruttering af medlemmer og Praksismatch, så 

forberedelse i forhold til opdatering af dette forventes. 

Lene Therkelsen slår dagene op i facebook-gruppen, så folk kan melde sig på dagene. 

13. Julefrokost-gruppe 

FYAM Udvalgsmøde og julefrokost i København d. 9. december. Der skal nedsættes en 

gruppe som vil stå for at arrangere julefrokosten med mad, drikke og underholdning. 

Beslutningspunkt. Ansvarlige: Annemette Lundberg (10 min) 

Christina Svanholm foreslår at arbejdsgruppen bag VdGM Preconference 2016 

inviteres med til FYAM Udvalgets julefrokost som tak for samarbejdet og arbejdet med 

konferencen. Det er der opbakning og enighed om i udvalget. Der nedsættes en 

arbejdsgruppe bestående af Berit Hansen og Morten Lauritsen samt 2 fra konference-

gruppen.  

DSAMs lokaler er forhåndsreserverede, men nærmere detaljer omkring forplejning, 

bordopstilling samt aflåsning mv. skal aftales med Sanne Bernard fra sekretariatet.  

14. FYAM Udvalgs holdning til Ulla Astmans udlæg 

Oplæg til diskussion kommer i facebook-gruppen. Diskussionspunkt. Ansvarlige: Kasper 

Johansen (10 min) 

PLO/Christian Freitag efterspørger FYAMs holdning til Ulla Astmans kronik i 

JyllandsPosten omkring kombinationsstillinger i Region Nordjylland med halvtids 

praktiserende læge og halvtids sygehuslæge og deraf ændring af sundhedsloven. 

Ulla Astman udtaler sig på baggrund af en undersøgelse fra Yngre Læger, men det skal 

hertil sige at vi ikke kender til denne undersøgelse og at denne er udtryk for alle typer 

af yngre lægers holdning og ikke yngre almen medicinere. 

Ulla Astman har ikke nærmere defineret om det er nyuddannede læger eller 

nyuddannede speciallæger i almen medicin hun ser i disse stillinger.  

Vi aftaler at afvente vores medlemsundersøgelses endelige resultater før vi kan udtale 

os på FYAM medlemmernes vegne, men at den generelle holdning er at Ulla Astman 

ikke har ret i at det er det yngre almen medicinere ønsker. 

Det er muligt at Lene Therkelsen skal ytre sig i offentligheden omkring dette, men det 

skal diskuteres nærmere. 

15. Fyld til FYAM Nyhedsbreve 

Lidt på skrift til DSAMs sekretariat omkring indhold af dagens møde til bug for 

nyhedsbreve til medlemmerne. Beslutningspunkt. Ansvarlige: Annemette Lundberg (5 

min) 

Indhold til nyhedsbreve sendes til Lene indenfor 14 dage. 

16. Mad til næste møde 
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Ansvarlig: Maria Nikolajsen (5 min) 

Det er Region Syds tur, hvorfor Maria Bundgaard står for dette. Budgettet er 70 kr. pr. 

person til snacks, drikkelse og aftensmad. 


