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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 17. januar kl. 17.30-21.00, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Christine (reg. H) 

Referent: Anne Mette (reg. M)  

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Annemette: FM, medl. DSAM bestyrelse.  

Maria: NFM, PLO observatør. 

Kristine: Region Sjælland-repræsentant, årsmødeplanlægningsgruppen 

Signe: Region Syd-repræsentant, kasserer 

Anders: Næstformand PhD-forum, Odense, medlem af forskningsudvalget, observatør FYAM-

udvalget 

Tanja: suppleant kvalitetsudvalget 

Gudrun: FYAM international + NYGP-repræsentant 

Maria: Region Sjælland suppleant, Vejledningsgruppe DSAM 

Christine: Region Hovedstaden-repræsentant.  

Morten: Region Hovedstaden suppleant 

Anne Mette: Region Midt repræsentant 

3. Hurtige datoer  

16.-17. marts  FYAM Internat, Aalborg? 

Vedtaget 

4.  FYAM Internat 2018 

Oplæg til indhold, se bilag 1. Tema: Strategi Internat 2018 

Oplæg til sted og tid: Formandskabet ligger op til at Internatet afholdes i Region 

Nordjylland i år. Marie Juhl, FYAM repræsentant fra Region Nordjylland vil stå for at 

finde lokalisation. Grundet lidt længere rejsetid for mange af udvalgsmedlemmerne 

foreslår vi at vi starter Internatet fredag d. 16. marts kl. 14 og slutter lørdag d. 17. 

marts kl. 14. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (20 min) 

Marie Juul, region Nordjylland-repræsentant, ansvarlig for lokation. 

http://www.fyam.dk/
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Mulighed for fly/færge. 

Diskussion af lokalitet. Langt fra Kbh. Nordjylland tilgodeses ikke når der holdes møder. 

Oplæg v. Maria (NFM) om internatindhold: 

• Strategiinternat. 

• Hvad er FYAM? FYAMs identitet 

• Fokuspunkter det næste år. 

• Mere samarbejde med SAMS/DSAM mm 

• Være mere synlige. 

• Skal udmunde i holdningspapirer til de forskellige udvalg. (Mange nye FYAM’ere i udvalgene, 

støtte til dem også) 

Diskussion: 

Mangler der kræfter i case-clubgruppen, kan der bruges internattid på det? Svært at lave 

holdningspapirer, når mange udvalg er i en dynamisk proces. Holdningspapirer kan være 

tidskrævende. Alternativt fordele det ud på udvalgsmøderne. God læring for dem i udvalgene at 

præsentere kommissoriet. 

Forslag om at udvælge hvilke udvalg der skal diskuteres. 

Holdningspapirer kan sikre kontinuitet. Man skal indtænke vedligeholdelse ind i de projekter og 

kampagner vi laver. Styrke samarbejde og sammenhold.  

Forslag om velkomstmateriale også kan bruges info-materiale/flyer om FYAM til ikke-medlemmer. 

Enighed om Aalborg + oplæg ovenfor + indtænke tid til caseclub 

5. FYAM-udvalgsmøder 2018 

Nedenfor formandskabets forslag til datoer og sted for FYAM Udvalgsmøder i 2018. Vi 

fortsætter med at flytte møderne rundt i landet, men har også forsøgt at skære ned på 

antallet og samle det, hvor vi i forvejen er. 

Vi vil foreslå at vi i 2018 ikke afholder en julefrokost for udvalget, men i stedet holder 

et FYAM udvalgsmøde i oktober, dagen før DSAM årsmøde i Kolding, hvor vi inviterer 

afgående og nyvalgte udvalgsmedlemmer og observatører til møde med overlevering, 

god mad og overnatning på Comwell Kolding. 

16.-17. marts  FYAM Internat, Aalborg? 

Onsdag d. 25. april FYAM Udvalgsmøde, København 

Tirsdag d. 19. juni FYAM Udvalgsmøde, Odense 

Torsdag d. 30. august FYAM Udvalgsmøde, Aarhus 

Torsdag d. 4. oktober FYAM Udvalgsmøde, Kolding  

Afgående og nyvalgte medlemmer af FYAM Udvalget 

Inkl. overnatning 
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Fredag d. 5. oktober DSAM Årsmøde, Kolding 

Onsdag d. 14. november FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 

Tirsdag d. 15. januar 2019 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

Møder hver 2. mdr, kræver disciplin og arbejde mellem møder. 

For at bedre kontinuitet: Comwell + overnatning. Nye og afgående medlemmer 

Møde på comwell før årsmøde: Kræver at medlemmerne er valgt ind. Forslag om at flytte FYAM-

valget til samme tid som DSAM: Opstille slut august, valg i september. Info om valg skal derfor ud i 

april. Penge tages fra julefrokost – stor enighed om det. Forskningsudvalget er alle velkomne. 

Diskussion omkring hvordan vi fanger KBU’er og ikke-FYAM-medlemmer 

Udvalgsmøde onsdag under lægedage (mandag/tirsdag for presset for formandsskabet). 

Konklusion: Datoer OK for alle – so far. 

6. Årshjul 

Formandskabet har forsøgt at danne sig et overblik over årets gang for FYAM Udvalget 

med mødedatoer, indhold på møderne, deadlines for Practicus og oversigt over 

udsendelse af nyhedsbreve. Dette er første udkast, som vil blive jævnligt opdateret. Se 

især på de emner der vil tages op på FYAM Udvalgsmøderne i løbet af året. Se bilag 2. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard og Annemette Pihl Lundberg (15 min) 

Præsentation af årshjulet. 

Formål:  

- at være på forkant generelt. 

- at være orienterede om udvalgene (hvornår de mødes) 

- at være orienterede om hvad der skal diskuteres på udvalgsmøderne 

- at være klar på Practicusdeadlines 

- viden om regionale arrangementer, hvor FYAM bør være repræsenteret. 

Forslag om deadline for næste års årshjul (før store-skiftemøde i oktober).  

Enighed om at årshjulet bliver et fast punkt på udvalgsmøderne. 

Udvalgte datoer i kalenderen på hjemmesiden (regionale arrangementer). 

Diskussion: Kan det blive et uoverskueligt årshjul. Ja, måske. Der er bagatelgrænse for hvad der skal 

med i hjulet. Gentagne årlige regionale arrangementer har prioritet. 

Enighed om flot arbejde fra formandsskabet 

7. Regnskab 2017 

Det foreløbige regnskab for 2017 præsenteres. Se bilag 3. 
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Orienteringspunkt. Ansvarlig: Signe Christiansen (15 min) 

Se bilaget. Overskud 56.000 kr. 

Der er brugt færre penge regionalt. 

Overskud 2017 kan ikke overføres til 2018. 

Primære udgift: transport. 

Regionalt: Midt har brugt mest, H har brugt mindst (får pengene andetsteds fra). 

Signe har manglet bilag 

VIGTIGT: udfyld mødegodtgørelsen korrekt, særligt MØDEART: ikke kun FYAM. Region SKAL på. 

De regionale styregrupper må have en procedure for at mødegodtgørelserne udfyldes korrekt. 

Fremadrettet får Signe månedlige opdateringer fra Dorthe Pedersen i DSAM. 

Udvalgsmøder koster mellem 5-12.000 kr 

Anders: forslag om at kigge igennem hvad de dyre møder skyldes. Evt. pr. deltager. 

Budgettet lægges i oktober, hvorfor der ikke skæres i FYAM beløbet fra DSAM til næste år. 

Kampagnemidlerne blev ikke brugt, fordi den ikke har kostet noget indtil videre. Det undersøges om 

midlerne kan overføres. 

8. Budget 2018 

FYAM Udvalget har i 2018 et samlet budget på 315.000 kr. Formandskabet og 

kassereren har lavet et foreløbigt intern budgetforslag. Det er ikke endeligt endnu, da 

vi afventer det endelige regnskab for 2017, før vi vil forhøre os om overførsel af midler 

fra 2017 til 2018, grundet FYAM kampagnen 2017-2018, var budgetteret med 35.000 

kr., men disse er ikke brugt i regnskabsåret 2017. Ligeledes manglende overblik over de 

hensatte midler fra år tilbage. Se bilag 3. 

 Diskussionspunkt. Annemette Pihl Lundberg (20 min) 

FYAM har hensatte midler: ca. 100.000 kr, er noget brugt i praksismatch? Annemette finder ud af 

beløbet. De hensatte midler er en god ide at have, som buffer. Generelt. Der skal være en klar 

aftale med DSAM. 

Ønske om budgetforhøjelse 2019. 

DSAM’s samlede budget: 9 mio kr.  

Udvalgsmøders budget: er samlet nu, inkl transport, som før var særskilt. Sammen med at Comwell 

bliver dyrere, derfor budgetforslag om 90.000 kr. i stedet for 55.000 som sidste år. 

Regionale FYAMgrupper beskæres til 14.000 pr år 

Forslag om økonomisk status i de regionale grupper i august, og om det er planlagt hvad pengene 

skal bruges til. Skal stå i årshjulet. Forståelse for at regionernes midler kan tilbageføres til FYAM, 

hvis de alligevel ikke får dem brugt. 
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Reg H: har fået KEU-midler, men får ikke flere efter 2018. Forventer derfor fremadrettet at bruge 

flere FYAM-midler. 

NYGP midler: Har ingen midler selv endnu, får først midler i 2019. Afsat 8000 og det er planen at 

prækonferencen skal løbe rundt i sig selv, og pengene skal komme tilbage til FYAM forhåbentlig. 

NYGP skal ansøge DSAM om pengene. WONCA fik underskudsgaranti. Kan man få lign. I NYGP? 

Internationalt udvalg: FYAM skal ikke dække udgifterne i dette udvalg, som tidligere.  Annemette er 

i gang med at løse sagen. 

Kampagne: ukendt budget endnu. Tidl. mellem 30-80.000. 

Nyt: honorar til formand og næstformand. Stor arbejdsbyrde. Formand og næstformand i DSAM får 

honorar. Månedlige honorarer. Svarende til tabt arbejdsfortjeneste 1 dag om måneden. 

Diskussion af honorar til formænd:  

- Frivilligt arbejde – vigtigt at holde fast i princippet omkring det. 

- Annemette har haft fri en dag om måneden uden løn. Kompensationen af det. Forrige 

formand var på deltid. 

- Forslag om løbende honorering i stedet for fast honorar. 

- Ordlyden af tabt arbejdsfortjeneste er bedre end ”løn”. Det handler ikke om hvad der er 

rimeligt men signalet udadtil 

- Mødetid i DSAM og PLO er allerede honorerede. Argument omkring hvorfor skal alle andre 

ikke have tabt arbejdsfortjeneste også. Anden mulighed for at formændene kan få mere 

tabt arbejdefortjeneste. Hvor stopper det hvem der skal honoreres: kasserer, reg. 

Repræsentanter. Kan man lave en meget fast regel herfor, så der ikke er diskussion omkring 

det.  

- Enighed om at ingen har noget i mod det, det handler om størrelsen og formatet. 

Enighed om vigtig, principiel diskussion. Tages op på internat. Obs hvem der kan stemme i denne 

sammenhæng. 

Aftale skal ligge inden juni måned, hvor vi søger om budget for 2019. 

Anders: YL har model for alle udvalg, hvert medlem kan få op til 2 dage, hvis de deltager. Dem som 

lægger timerne får kompensationen. Kunne man lave lign setup? Fast beløb, som man maks. Kan få. 

  

MAD! (30 min) 

 

9. Input fra FYAM Udvalget til DSAMs Kvalitetsudvalg   

DSAM har nedsat et nyt Kvalitetsudvalg efter den nye overenskomst er kommet og 

hvor PLO har trukket sig fra det fælles udvalg. FYAM er repræsenteret ved Ida Feilberg 

og der har net op været afholdt første møde. Ida vil kort informere om selve udvalget 

samt formålet med dette. Derefter diskussion og inputs fra jer til kvalitetsområdet; 
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Hvilke kvalitetsmål/indikatorer finder vi relevante i en nye klyngestruktur? Hvordan 

tænker vi uddannelseslægen ind i den nye klyngestruktur og kvalitetsarbejdet? Måske 

kunne vi endda lave et "idé-ark" eller lignende. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Ida Feilberg (30 min) 

Oplæg ved Ida: Det tidligere kvalitetsudvalg er nedlagt. PLO og DSAM har hver især lavet egne 

udvalg. Med formål om hurtigt at komme med udkast til klyngestruktur og kvalitetsmål. 

Ida er ansvarlig for uddannelseslinje. Ønsker konkrete input fra FYAM hvad vi ønsker 

Diskussion: Svært at komme med input til meget løs beskrivelse af kvalitetsarbejdet i klyngerne for 

nuværende. 

Enighed om: Uddannelseslægen skal tænkes ind i kvalitetsarbejdet. Skal kunne deltage i 

klyngemøder og afspadsere timerne.  

Ønske om kvalitetsmål: supervision 30 min + pn 

Ida kommer med mere konkret oplæg fra udvalget til internat.  

Enighed om at vi ønsker kvalitet frem for kvantitet i kvalitetsmålene. 

10. Evaluering af Lægetorvet   

Kort evaluering af Lægetorvet på Lægedage 2017. Hvad fungerede godt, hvad 

fungerede mindre godt. Hvad kunne vi godt tænke os til næste år? DSAM og PLO 

starter i år med tidlig planlægning allerede i april/maj, hvorfor vi skal være tidligt ude 

med ideer og ønsker fra FYAM Udvalgets side. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

DSAM planlægger tidligere planlægning i år. 

Enighed om: Planlægning i bedre tid. Flyers om FYAM til uddeling. Måske mere slik. Konkurrence 

fint, skal være mere klar og bedre organiseret. Forslag om at prioritere hvilke dage FYAM er på 

standen. 

11. FYAMs medlemsundersøgelse 2018 

FYAM har tradition for at lave medlemsundersøgelse hver 2. år. Senest i 2016 med 

resultater i januar 2017. Stor medieomtale grundet timing med 

overenskomstforhandlingerne og stor indflydelse, da vi er en stor organisation. Vigtigt 

med godt forarbejde og udvikling af spørgsmål til undersøgelsen og forsøge at sikre en 

høj svarprocent blandt medlemmerne.  

Hvem har lyst til dette arbejde? Materiale fra tidligere haves og skal rettes til samt 

hvilket fokus medlemsundersøgelsen skal have i år? 

Et forslag vil være udarbejdelse i foråret, godkendelse i FYAM Udvalget i juni,  

udsendelse efter sommerferien, bearbejdelse af data i efteråret 2018 og resultater i 

januar 2019. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 
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Planlagt til efteråret 2018. Stor impact i 2016.  

Udarbejdelse: Kristine, Maria (Sjælland) og Tanja melder positivt tilbage om at være i 

arbejdsgruppe. SAMS-formand fra Odense har lavet lign. Undersøgelse. Han vil måske hjælpe til. Og 

måske Søren, der var med i arbejdsgruppen sidst. 

Databearbejdelse: hjælp fra sekretariatet og PLO. 

Opsætning: Det betaler vi os fra. 

Vigtigt med kommunikationen omkring det, for højere svarprocent. 

 

Indhold: Forslag til at ændre indholdet til spørgsmål om mere aktuelle emner 

Mere uddannelsesorienteret i stedet for post-uddannelse. Deltid under HU? Beholde nogle punkter 

fra sidst, for kontinuitet og sammenlignelighed.  

Vigtigt at spørgsmål der skal sammenlignes har PRÆCIS den samme ordlyd. 

Enighed om både gamle og nye spørgsmål 

Forslag om at tilsende præliminære arbejdsgruppe seneste undersøgelse, så de kan se det igennem. 

Inklusiv den sammenfatning der blev lavet. 

12. NYGP og NYGP Precongres 2019 

Orientering omkring NYGP (det nordiske FYAM) og hvordan FYAM er repræsenteret og 

videre plan med denne organisation. Ligeledes orientering omkring NYGP Precongres 

2019 før NCGP 2019 i Aalborg og dannelsen af en HOC-gruppe med Anne Mette Torp 

som tovholder. 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Gudrun Sigurdardottir (10 min) 

Annemette præsenterer: 

NYGP; det nordiske FYAM, oprettet af Christine Svanholm. Et udvalg under den nordiske DSAM 

pendent NCGP. 

Repræsenteret ved 2 fra hvert land: Christina Svanholm og Gudrun, som også har været 

repræsentant for Island tidligere. 

Vedtægter er ved at blive revideret. 

Gudrun og Christina er aktuelt formænd, fordi NCGP-konference afholdes i Aalborg og Danmark 

derfor har formandsskabet. 

NYGP afholder en prækonference juni 2019. 

Jette Kolding Christensen er tovholder for NCGP-konferencen. 

Anne Mette er tovholder på HOC-gruppen 

Møde i Hobro 22. feb, Annemette præsenterer prækonferencearbejdet ved WONCA og Gudrun 

arbejdet fra NYGP prækonferencen i Island. Formål: indsamle medlemmer til arbejdsgruppen 
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Det er lagt op som en jysk-projekt. Diskussion om hvorvidt FYAM-ere fra andre regioner bør blive 

inviteret til at deltage i arbejdsgruppen. 

13. Henvendelse fra PLO’er om salgsopstillinger i FYAMs FB-grupper 

Flere og gentagne henvendelser fra PLO’er som ønsker at sælge deres praksis og nå ud 

til kommende eller nyuddannede speciallæger i almen medicin = FYAM medlemmerne. 

Hvordan forholder vi os til alle disse henvendelser? Holding til om det skal være på den 

store FYAM-gruppe eller de regionale eller slet ikke? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (10 min) 

Diskussion om hvorvidt det hører til Facebook-gruppen. Det udvander siden, facebook skal primært 

bruges til info til og fra FYAM-medlemmer. Kun relevant for fase 3’ere. 

Alternativt en opslagstavle på hjemmesiden, som vi kan henvise alle til at bruge. Eller en guide på 

hjemmesiden, hvor de kan slå deres opslag op på facebook. 

Der findes i øvrigt en facebookside separat til disse opslag. Den kan vi evt gøre opmærksom på i 

gruppen. 

Vedtaget at opslagene ikke skal i FYAM-facebookgrupperne. 

13. Udvalgsnyt 

A. FYAM Hovedstaden 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Christine Bruun (5 min) 

DSAM formand i region H, Louise Dyhr. Opstartet samarbejde med FYAM-Hovedstaden: 2 møder 

årligt med formål om 2 fælles fyraftensmøder årligt. Emner: patientsikkerhed, udbrændthed. 

Cannabis i praksis. Opfordring til øvrige regioner om at samarbejde med det regionale DSAM.  

14. Forplejning- og referatliste 

Grundet udskriftning af udvalgsmedlemmer og nye mødesteder, skal der laves en ny 

liste over hvem der skal stå for mad og skrive referat for hvert møde. Tidl. Gået efter 

tur, men andre forslag modtages gerne. En der vil lave en liste? 

Beslutningspunkt: Annemette Pihl Lundberg (5 min) 

Annemette slår det op i udvalgsgruppen på Facebook. 

15. Eventuelt 

A. OBS: regionale nyhedsbreve kan sendes ud via hjemmesiden. Skriv til Sanne. 

Generelt til de regionale grupper: brug hjemmesiden! 

B. Anne Mette skal til møde i rekrutteringsudvalget og ønsker bidrag til god 

rekruttering. I punktform: Medlemsundersøgelser. Deltid. Lægebolig. Gode 

kliniske ophold pga godt uddannelsesmiljø. Sygehusene spiller en rolle, det 

hænger ved hvis de har et dårligt ry. Dårlige evalueringer skaber ond spiral. Betalte 

kursusdage. God uddannelse af tutorlæge.  Højere løn i lægedækningstruede 

områder er principielt ikke noget vi skal arbejde for, er forsøgt tidligere med 
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sparsom effekt. Hvervning under medicinstudiet, Aalborg Universitets-modellen. 

Pakkeløsninger: intro-HU, samme sted. Satse på lægepar, stillinger til 2. 

Partnerjobs.  

Der blev udleveret T-shirts og andet PR-materiale. 


