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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 9. november kl. 17.30-21.00, J.B Winsløwsvej 9, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Annemette Lundberg er referent og Lene Therkelsen ordstyrer. 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Lene Therkelsen, Isabella Raasthøj (SAMS Odense), Maria Bundgaard, Theis Trabjerg, 

Sanne Bernard (DSAM’s sekretariat), Annemette Lundberg, Camilla Aakjær, Kasper 

Johansen, Jakob Carstensen, Morten Lauritsen, Signe Christiansen. 

3. Hurtige datoer  

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. Økonomi 

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

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

(25 min) 

Regnskabet fra 2016 viser foreløbige udgifter på 160.000, dertil 65.000 som ikke er 

bogført fra oktober endnu og udgifter fra de regionale grupper, samt julefrokost og 

sidste udvalgsmøde i december.  Således et flot regnskab der gør at vi kan tage 

udgifter til praksismatch fra dette års budget og ikke benytte de hensatte midler fra 

2012.  

Budget for 2017 diskuteres i forhold til fordeling af midler til de regionale grupper. 

Den aktuelle fordeling baseres på antallet af medlemmer i de enkelte regioner og 

fastholdes. Såfremt en gruppe finder på aktiviteter der kræver et større beløb, skal 

FYAM Udvalget spørges om der kan bevilges flere midler ud fra andre budgetposter. 

Følgende budget vedtages: 
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Budget for 2017 

Poster Beløb 

…………… 65.000 

………………… 25.000 

…………………. 25.000 

………………. 25.000 

……………. ………. 

Andet (internat, kampagne, julefrokost mv.) 115.000 

FYAM København 15.000 

FYAM Sjælland 15.000 

FYAM Midtjylland 15.000 

FYAM Syddanmark 10.000 

FYAM Nordjylland 10.000 

Total 315.000 

5. Medlemsundersøgelse 2016 - Resultater 

Præsentation af resultater fra medlemsundersøgelsen 2016, diskussion af resultaterne 

og brugen af disse. Skal det offentliggøres? Og i så frem hvem skal orienteres om 

resultaterne og hvordan skal det håndteres? Diskussions- og beslutningspunkt. 

Ansvarlig: Lene Therkelsen (45 min) 

Svarprocent på ……. Lene Therkelsen gennemgår resultaterne, både de kvantitative og 

kvalitative. De kvalitative skal samles og måske der kan laves noget statistik på disse? 

Lene Therkelsen vil spørge Anne Holm om dette, da hun har erfaring på dette punkt. 

Vi enes om at resultaterne aktuelt holdes inden for FYAM Udvalget. Resultater 

omkring tutorlæger og uddannelse skal samlet og akkumuleres og videregives til 

Videreuddannelsesudvalget til videre brug. Ligeledes skal andre resultater 

akkumuleres og offentliggøres som vi finder det passende. 

Erfaringer og resultater fra denne undersøgelse skal tages med til næste 

undersøgelse. Diskussion omkring deltid i hoveduddannelsen, som en måde at 

rekruttere til specialet kunne være et nyt spørgsmål til næste undersøgelse. 

Spørgsmål omkring deltid skal defineres bedre i næste undersøgelse og udspecificeres 

om timetallene er inkl. administration og efteruddannelse mv.  

6. Årsmøde 2017 – indhold og medlemmer til arbejdsgruppe 

Diskussion af hvad indholdet skal være på Årsmødet 2017 samt formen på dette. Der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe til videre arbejde med dette. Frederik Tebering har 

meldt sig som festminister. Diskussions- og beslutningspunkt. Ansvarlige: Lene 

Therkelsen og Søren R. Christensen (20 min) 
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Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til DSAM-FYAM Årsmøde 2017. Der stilles 2-3 

repræsentanter fra FYAM, 1 repræsentant fra SAMS, 2 repræsentanter fra DSAM (her 

af 1 fra bestyrelsen).  

Ideer fra FYAM Udvalget omkring ønsker til Årsmødet:  

▪ Samarbejde med PLO-E om heldagskurser der er godkendt i forhold til 

Efteruddannelse for at tiltrække flere DSAM’ere?  

▪ Flere valgmuligheder – flere kurser/oplæg, 2 x sessioner?  

▪ Plancher fra forskerne, evt. fra forskningstræning – one slide, 5 min?  

▪ Mere fysisk samlet?  

▪ Abstrakt-konkurrence for yngre læger indenfor almen medicin? 

▪ Færdighedskurser (SAMS)?  

▪ Oplæg rettet mod SAMS – fremtiden på hverdagsniveau?  

▪ Hører om DSAM/FYAM medlemmernes forsknings- og kvalitetsprojekter? 

▪ Faglige diskussioner medlemmerne i mellem, når så mange er samlet – 

meningsholdning fra DSAMs medlemmer? En ide kunne være et kort oplæg fra 

hver ordfører i bestyrelsen og andre med synspunkter/andre holdninger med 

samme emne og efterfølgende diskussion?  

▪ Mentor-ordning for at tiltrække nye deltagere? 

▪ God reklame, få det ud til alle fra SAMS’ere og de regionale FYAM grupper. 

Muligheder for wildcards? 

Frederik Tebering har meldt sig til arbejdsgruppen. Annemette Lundberg vil også 

gerne deltage. Der er foreslag om at en FYAM’er fra forskningsmiljøet også kunne 

deltage, Camilla Aakjær vil spørge i ph.d forum og såfremt der ikke melder sig andre 

kandidater, vil Camilla Aakjær selv deltage. 

7. Konstituering af suppleant fra Region Syddanmark 

Signe Christiansen har efter FYAMs Årsmøde meldt sit kandidatur til suppleantposten 

for Region Syddanmark i FYAM Udvalget. Der er ikke kommet nogle modkandidater til 

posten. Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (5 min) 

Hermed konstituering af Signe Christiansen, som sidder frem til Årsmødet næste år, 

posten er på valg igen. Stort tillykke og velkommen. 

8. Henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet 

Vi skal finde 2-3 personer der vil deltage i gruppeinterview af ca. 1-2 timers varighed 

(Skype?) mht. hvad man ønsker af fremtidige IT løsninger i praksis. Dvs. hvilke 

problemstillinger der er nu i hverdagen og gerne bud på hvordan de løses. Man 

behøver ikke være IT kyndig, bare have erfaring fra praksis, gerne også fra sygehus. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Vedkommende fra ministeriet har foreslået et gruppeinterview under LÆGEDAGE, 

hvor vedkommende allerede er på kongressen. Morten Lauritsen og Lene Therkelsen 
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deltager. Lene Therkelsen laver et opslag på den store FYAM fb-gruppe om andre 

menige FYAM medlemmer har lyst til at deltage.  

9. Nordisk kongres 2019 i Aalborg – arbejdsgruppe til præ-konference 

Jette Kolding Kristensen (Praktiserende læge og lektor i Aarhus, samt ansvarlig for 

Nordisk kongres i 2019 i Aalborg) har forespurgt om vi vil forsøge at lave en 

arbejdsgruppe, som kan være interesseret i at arrangere præ-konference for de unge:-) 

Diskussions- og beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bach Nikolajsen (Annemette 

Lundberg) (5 min) 

NYGP har holdt seminar i oktober og er blevet enige om at de bliver tovholder på 

kommende præ-konferencer i samarbejde med repræsentanter fra det pågældende 

land hvor konferencen skal afholdes. Det betyder at der skal nedsættes en HOC-

gruppe med danske repræsentanter, som kan hjælpe med at få det arrangeret det i 

Aalborg i tæt samarbejde med NYGP og arrangørerne af Nordisk Kongres 2019. Lene 

Therkelsen foreslår at et medlem kommer fra FYAM Udvalget, mens andre i HOC-

gruppen gerne skal være lokale fra FYAM Midt og Nord, måske nogle med erfaring fra 

VdGM Pre-conference 2016 og nogle fra forskningsmiljøet. Camilla Aakjær fortæller at 

det kan være svært aktuelt at få nogle forskere til at melde sig, da dem der forsker nu 

skal aflevere ph.d. på omkring 2019.  

Lene Therkelsen lavet et opslag omkring en repræsentant fra FYAM Udvalget og hvem 

der har lyst til dette. Kasper Johansen kontakter Jette Kolding Kristensen omkring 

hvordan NYGP tænker at præ-konferencen skal arrangeres. Annemette Lundberg 

finder at der skal være klarer retningslinjer og guidelines om ansvarsområder og 

hvordan præ-konferencen skal være fra starten af planlægningen, efter erfaringerne 

med VdGM Pre-conference 2016, hvor der var mange uklarheder omkring dette i 

starten, som gav meget ekstra arbejde. 

10. Praksis Plus 

Orienteringspunkt. Ansvarlige: Kasper Johansen (10 min) 

Kasper Johansen havde planlagt et arrangement i FYAM Sjælland som desværre måtte 

aflyses grundet for få tilmeldte. Kasper fortæller dog at håndbogen skal opdateres og 

arbejder på et arrangement i samarbejde med Region Sjælland, som måske kan 

udbredes til de andre regioner og regionale FYAM-grupper. 

11. LÆGEDAGE 2016 

Endelig bemandingsplan for Lægetorvet, præsentation af postkort og vejledning om 

opgaver på standen. Orienteringspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Der er bemanding alle dage. Lene Therkelsen har fået printet postkort og indkøbt 

chokolade til standen. Disse skal klipses sammen og formålet er at være på i forhold til 

at snakke omkring FYAM, fortælle om vores aktiviteter og vise ansigt på FYAM 

Udvalget og fortælle om praksismatch. Lene Therkelsen har lavet en guideline til 

hvordan det kommer til at foregå, som sendes til dem der står på standen. 
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Information og navn på de regionale FYAM fb-grupper skrives på postkortet til den 

enkelte spørger for en bestemt region. 

12. Praksismatch 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Christina Svanholm m.fl. (10 min) 

Der har æret nogle udfordringer med at hjemmesiden ikke virkede fra mobile enheder 

eller i nogle browsere. Den skulle nu virke i alle browsere og på alle enheder fra på 

mandag! 

13. Orientering fra formanden 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Lene Therkelsen genopstiller ikke som formand ved Årsmødet i 2017, da hun bliver 

speciallæge i foråret 2018. Ligeledes bliver Christina Svanholm speciallæge i foråret 

2017 og forventes at trække sig fra næstformandsposten.  

Der er derfor mulighed for at lave en glidende overlevering af arbejdsopgaver mv. fra 

foråret og frem til Årsmødet. Interesserede er meget velkomne til at kontakte Lene 

Therkelsen omkring dette.  

14. Idéer til Debatklumme i Ugeskrift for Læger 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

Klumme om hvordan læger taler om hinanden overfor patienterne. Bruge klummen 

som talerør hvis nogle af medlemsundersøgelsernes resultater skaber debat? 

Nationale retningslinjer og at undvige fra disse? 

15. Eventuelt 

A. Kommunikationsgruppen – hjemmeside 

Status omkring hjemmesiden? Der er igen fra gruppen tilstede, men Lene Therkelsen 

vil kontakte gruppen og finde ud af hvor langt de er. 

B. Kommissorium om DSAM’s forskningsudvalget 

Kort opfølgning på kommissoriet om Forskningsudvalget:  

Medlemmer: DSAMs formand, 1 medlem af DSAMs bestyrelse, 1 fra 

forskningsenhederne på lederniveau, formanden fra ph.d forum, 1 FYAM medlem 

(valgt direkte ved E-valg og som gerne skal være aktiv i forskningsmiljøet elelr have 

særlig interesse for forskning).  

Observatører: Medlem fra PLOs bestyrelse, 4 næstformænd fra ph.d forum. 

C. Spørgsmål omkring godkendelse af merit i hoveduddannelsen 

Morten Lauritsen har undret sig over at videreuddannelsessekretariatet godt kan 

godkende merit for et hospitalsophold, men det skal også godkendes af den enkelte 

afdeling, hvilket har vist sig ikke at være så nemt. Morten vil selv gå videre med dette 

til praksisuddannelseskoordinatorerne. 

 


