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FYAM UDVALGSMØDE 

Fredag d. 9. december kl. 17.30-18.30, Stockholmsgade 55, 2100 Kbh Ø 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Lene Therkelsen er valgt til ordstyrer og referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Lene Therkelsen, Christina Svanholm, Maria Bundgaard, Signe Christiansen, 

Annemette Lundberg, Morten Lauritsen, Nadia Wilson, Søren Christensen, Poya Aram 

(FYAM Int.), Kasper Johansen, Berit Hansen, Marieke Leemreize, Christine Bruun. 

3. Hurtige datoer  

17. januar 2017 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

28. februar 2017 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

17.-18. marts 2017 FYAM Internat 

4. Observatør i PLO’s bestyrelse 

Valg af observatør i PLO’s bestyrelse. Se FB-opslag omkring arbejdsopgaver og tid mm. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Kasper Johansen (10 min) 

Jvf. Referat fra sidste møde har PLO accepteret at FYAM observatørposterne i hhv. 

PLOs bestyrelse og PLO-E besættes af 2 forskellige personer. Kasper Lorenz Johansen 

fortsætter i PLO-E. Maria Bundgaard (FYAM Syd) vælges til posten uden 

modkandidater. 

5. LÆGEDAGE 2016 

Evaluering af LÆGEDAGE 2016. Evaluering af selve ugen og kurser samt foreslag til nye 

kurser og LÆGEDAGE 2017. Evaluering af Lægetorvet og FYAM-standen. 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

Drøftelse vedr. kursus 'Derfor skal du være praktiserende læge?' Workshoppen, som 

forhåbentlig fortsætter til næste med mindre tilretninger. Desuden igen drøftelse af 

om ikke der kunne være flere yngre læger som kursusledere, det har været foreslået 

PLO-E før, Kasper vil forespørge igen.  

FYAM-standen: Vi skal være mere synlige. Kasper og Lene er igang med at skaffe en 

roll-up, desuden gerne T-shirts/badges til næste år. Postkortene med fastklipset slik 

var gode til at skabe kontakt, gode chokolader igen til næste år, men nok med 8-9 kg ( 

i år havde vi 12 kg, det var rigeligt). Meget få yngre læger om fredagen, der vil det 

være nok med nogle der går til og fra, den ekstra bemanding kan bedre bruges tirsdag 

http://www.fyam.dk/
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eller torsdag. Mandag er meget politisk orienteret, godt hvis formand/næstformand 

kan være der mandag. 

6. Hjemmeside/Kommunikationsgruppe 

Er hjemmesiden klar til årsskiftet? Der behov for 1-2 nye kræfter i 

kommunikationsgruppen. Halv/heldagsmøde med en fra sekretariatet for at få styr på 

de løse ender, så hjemmesiden kan gå i luften! Orienterings- og beslutningspunkt. 

Ansvarlig: Lene Therkelsen (20 min) 

Frustration i gruppen, projektet har været længe undervejs, kørt lidt fast af flere 

årsager, bla. udskiftninger på sekretariatssiden. Daniel Faust Nathansen og Søren 

Refsgaard Christensen vil mødes inden jul og få et overblik over hvilke opgaver der 

mangler for at en primær version kan gå i luften. Annemette Lundberg tilbyder hjælp 

til redigeringsmæssige, Kasper L Johansen til gennemsyn/feedback. Desuden skal 

FYAM Int. spørges om der er et par stykker der har lyst til at være nye kræfter/friske 

øjne. Der stiles efter præsentation af en primær version til næste udvalgsmøde. Lene 

Therkelsen kontakter sekretariatet mhp. om det er Louise Hørslev eller Sanne Bernard 

der skal være tilknyttet projektet. 

7. Praksismatch 

Kort orientering og videre plan for kampagnen og projektet. Orienteringspunkt. 

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

Christina Svanholm har lavet opdateret projektbeskrivelse og budget (flot arbejde) og 

har møde med PLO og UFL i næste uge mhp. om Praksisbørsen kan komme ind i 

Praksismatch.  

Gruppen mangler flere ressourcepersoner, (Maria Bach Nikolajsen drosler ned pga. 

graviditet og DSAM bestyrelsesarbejde, Eva Sigfusson forventes tilbage i gruppen efter 

barsel til sommer). Der mangler specielt en max. udadvendt ambassadør fordi 

Christina bliver speciallæge om 3 mdr. FYAM Int. bliver spurgt om de er interesserede. 

8. Mødedatoer i 2017 

Fastlæggelse af mødedatoer FYAM Udvalgsmøder, foråret 2017. Beslutningspunkt. 

Ansvarlig: Lene Therkelsen (10 min) 

27/4-17, 17/5-17, 6/6-17, 30/8-17, 14/9-17. 

Årsmøde 6-7/10-17. 

9. Internat 2017 - arbejdsgruppe 

Nogle der har nogle ideer til Internat 2017? En ny kampagne? Der skal nedsættes en 

arbejdsgruppe til Internat 2017 som vil arbejde med at arrangere dette. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Lene Therkelsen (15 min) 

Planlægningsgruppen: Signe Christiansen (syd), desuden mangler 1-2 mere.  

Tema-projekt brainstorm:  

Trivsel/udbrændthed/arbejdsglæde - Berit Hansen.  
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Flygtninge 

idé 1- udvikling af screeningsværktøj til torturofre - Marieke Leemreize.  

Idé 2: Flygtningearbejde på fagligt plan: Christina Svanholm 

Uddannelse:  

Idé 1: Læring, bl.a. Peer learning - Kasper L. Johansen. 

Idé 2: Uddannelsesvilkår i I og H stillinger - Morten Nyborg Lauritsen. 

Farmakologi:  

Idé 1: Antibiotika resistens - Kasper L. Johansen. 

Idé 2: Polyfarmaci  

Internationalt:  

Hippokrates udvekslingsprogrammet - Annemette Pihl Lundberg. 

Desuden lægges der opslag på facebook mhp. Idéer fra de ikke tilstedeværende. På 

næste møde præsenteres hver idé på 2 min og vi stemmer om hvilken idé der skal 

arbejdes med på internatet. 

10. Forplejning, næste møde 

Hvem står for det? Ansvarlig: Annemette Lundberg (5 min) 

Søren Refgaards Christensen skaffer mad og snacks til næste møde. Budgettet er 

omkring 100 kr pr. deltager. 

11. Orientering fra formanden 

 Orientering om opsigelsen af samarbejdet med direktør Karin Mette Thomsen. 

12. Eventuelt 

A. Orientering fra Christina Svanholm om at næstformandsposten bliver ledig i april 2017, når 

Christina Svanholm bliver speciallæge. 

 


