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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 25. april kl. 17.30-21.00, København 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Referent: Christine Bruun, ordstyrer: Annemette Pihl Lundberg 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Annemette Pihl Lundberg (formand), Christine Bruun (rep. for Region Hovedstaden), Ida Vester 

Feiberg (rep. I Kvalitetsudvalget), Isabel Therese Engel (rep. i VIA), Tanja Skrba (suppl. i VIA- og 

kvalitetsudvalget), Maria Jensen (rep. i Forskningsudvalget), Signe Christiansen (rep. for Region 

Syddannmark), Kristine Johannesen (rep. for Region Sjælland), Marieke Leemreize (suppl. i 

Internationalt udvalg), Emilie Olsson (formand for SAMS København), Kasper Lorenz Johansen (rep. i 

VIA), Gudrun Sigurdardottir (rep. i Internationalt udvalg), Daniel Faust Nathansen (FYAM redaktør 

på Practicus), Anne Mette Torp (rep. for Region Midtjylland), Maria Bundgaard (næstformand) var 

med på Skype.  

3. Hurtige datoer  

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) 

Fredag d. 5. oktober DSAM Årsmøde, Kolding 

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

Tirsdag d. 15. januar 2019 FYAM Udvalgsmøde, Odense 

4. Planlægning af Lægetorvet på LÆGEDAGE 

DSAM ved Annette Gehrs, har været til første planlægningsmøde omkring Lægetorvet 

på udstillingen under LÆGEDAGE. Hun vil gerne have en tilbagemelding om en 

ansvarlig/kontaktperson angående Lægetorvet, ønsker fra FYAM til møbler, tema, pc 

(strøm). 

Der er afsat midler i budgettet til bemanding af stand på Lægetorvet med 2 personer 

hver dag med refusion af tabt arbejdsfortjeneste samt transport. Evt. deltage på selve 

LÆGEDAGE i forbindelse med bemanding er for egen regning. Man skal som minimum 

være på standen i hver pause i løbet af dagen. 

Hvad vil vi? Promovering af kampagne? Prækongres 2019? Flyers med slik på som 

tidligere? Alle ideer er velkomne. 

Hvem vil være kontaktperson/ansvarlig for FYAMs stand på Lægetorvet? 

http://www.fyam.dk/
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Beslutningspunkt: Annemette Pihl Lundberg (15 min) 

Ideer til FYAM på Lægetorvet: 2 FYAM’er dagligt med t-shirts på, FYAM-info materiale, 

genoptryk af gadgets fra tidl. kampagner, storskærm med info i loop om 

Hippokrates/Exchange, prækonferencen ved Nordisk kongres, Case-club kampagnen, 

reklame for kommende regionale fyraftensarrangementer. 

Ønsker til standen: Plads til roll-up (vi har en), bord (som bemandes dagligt) og gerne 

en stor skærm, hvor der kan køres info i loop (Kasper Johansen er tovholder på dette). 

Kontaktperson fra FYAM: Tanja Skrba. 

5. Valg til FYAM 2018 

På opfordring fra FYAM Formandskabet er valget til FYAM og DSAM i år samtidig og 

elektronisk. Det kræver en del formidlingsarbejde at beskrive hvordan FYAM-

medlemmer kan vælges i DSAM – både regionalt, til FYAM-udvalget og til de stående 

udvalg. Det bliver der lavet en strategi for og Sine Barret fra sekretariatet er tovholder. 

Valget foregår elektronisk og selve valghandlingen håndteres af FAS. Deadline for 

indsendelse af valgoplæg er onsdag d. 5. september med valghandling i perioden 

onsdag d. 12. september kl. 06.00 til onsdag d. 19. september kl. 12.00.  

For at undgå valg under FYAM årsmødet, skal der reklameres for valget tidligt via 

nyhedsbreve fra FYAM og i den forbindelse skal det afklares hvilke poster der er på valg 

og om nogle valgte ønsker at udtræde før deres valgperiode er slut. 

Som udgangspunkt er følgende poster på valg (efter bedste overbevisning): 

1 repræsentant og 1 suppleant fra Region Hovedstaden til FYAM-udvalget 

1 Suppleant fra Region Sjælland til FYAM-udvalget (udtræder i utide) 

1 Suppleant fra Region Midtjylland til FYAM-udvalget 

1 repræsentant og 1 suppleant fra Region Nordjylland til FYAM-udvalget 

1 repræsentant og 1 suppleant i Videreuddannelsesudvalget,  

1 repræsentant til Kvalitetsudviklingsudvalget 

1 suppleant til Internationalt udvalg 

Alle bedes inden mødet afklare om de evt. vil udtræde i utide? Der ønskes en diskussion 

af hvordan vi bedst formidler hvad arbejdet som valgt går ud på. Oplæg fra nuværende 

valgte i nyhedsbreve? Valgside på hjemmesiden? 

Beslutningspunkt: Annemette Pihl Lundberg (25 min) 

Vigtigt med reklame for at tiltrække nye til posterne. Vigtigt at holde hjemmesiden 

opdateret og information om netværksmuligheder, frivilligheden og personligt 

engagement. 

Nyhedsbrev sendes ud inden sommer med information om poster på valg. Forinden 

skal ALLE tjekke hjemmesiden og den skal opdateres ift hvad arbejdet indebærer i de 

forskellige udvalg, så nye, som ønsker at stille op til valg kan blive informeret. Send e-

mail til Isabel med rettelser, engelisabel@gmail.com, deadline d. 15/5-18. Annemette 

mailto:engelisabel@gmail.com
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og Maria B står for den overordnede information om valg til FYAM-udvalget generelt. 

Der skal laves en beskrivelse af, hvad arbejdet indebærer i de enkelte udvalg (VIA, 

kvalitets- og internationalt udvalg, samt hvad det vil sige at være regional 

repræsentant i FYAM-udvalget). Deadline 1/6-18, skal sendes til Daniel Faust 

Nathansen.  

Hvis folk vil træde ud i utide, vil formanden sætte pris på at man informerer om det 

inden 1/6-18. 

6.  FYAM Kampagne 2017-2018: Case Club 

Kort orientering omkring ændring af kampagne og videre forløb. Der afsættes tid på 

næste udvalgsmøde til arbejde med kampagnen og plan for tryk og præsentation på 

årsmødet. 

Orienteringspunkt. Kasper Lorenz Johansen (10 min) 

Den oprindelige kampagne har været tænkt for stort, der har været manglende 

kræfter og økonomi. På Internatet blev der tænkt i mindre skala, men samme koncept 

og ide. Produktet bliver et lommekort til kitlen, et reflektionsværktøj. Hjælp til ”den 

gode henvisning, epikrise, kommunikation til anden sektor”. Kampagneresultatet skal 

være klar til 5/10-18, hvor den skal præsenteres. Kasper præsenterer materiale ved 

næste FYAM-udvalgsmøde 19/6, som udsendes senest 1 uge før til kommentarer osv. 

7. FYAM Regionalt – tid til netværk og vidensdeling – mens vi spiser?? 

På Internatet brugte vi tid på at tale om FYAM Regionalt og hvordan det står til i de 

enkelte regioner. Der er flere udfordringer som afstande, andre tilbud, travlhed blandt 

medlemmerne. Men der er også meget de regionale grupper kan lære af hinanden og 

måske direkte kopiere et arrangement eller andet. 

Diskussionspunkt: Annemette Pihl Lundberg (30 min) 

Blot til info. 

8.  Medlemsundersøgelse 2018 

På FYAM Internatet 2018 arbejdede vi med FYAM medlemsundersøgelse 2018. Fokus 

på FYAM internt og de fire søjler i DSAM (Uddannelse, Kvalitet, Internationalt og 

Forskning). Dette grundet Almen Praksisudvalget under YL vil lave en 

medlemsundersøgelse omkring ansættelsesforhold og fremtiden efter intro- og 

hoveduddannelse i juni/juli måned med udgangspunkt i FYAMs forrige 

medlemsundersøgelse (2016). 

Oplæg omkring hvor mange kræfter vi skal ligge i en medlemsundersøgelse eller 

afvente undersøgelsen fra YL og se om nogle svar fra denne kan danne baggrund for 

en FYAM medlemsundersøgelse. 

 Diskussions og beslutningspunkt. Maria Bundgaard (15 min) 

Almen Praksisudvalget under YL er også i gang med at lave en medlemsundersøgelse 

målrettet alle almen medicinske uddannelseslæger (I- og H-læger) samt speciallæger i 
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almen medicin som er organiseret under YL. Den indeholder blandt andet nogle af de 

samme spørgsmål fra vores tidligere medlemsundersøgelse, så der er et 

sammenligningsgrundlag. De håber at kunne udsende undersøgelsen før 

sommerferien. 

Maria og Annemette har afholdt møde med Kim Brogaard (Formand for Almen 

Praksisudvalget), og vi vil i FYAM være behjælpelige med at sprede budskabet (via 

Nyhedsbrevet, facebookgrupper, DYNAMU’er), så svarprocenten bliver høj. Vi får 

indblik i data efter endt undersøgelse. Vi satser på at denne medlemsundersøgelse 

når længere ud end, hvad vi formår. Problemet er, at vi ikke får belyst vores 4 søjler 

som debatteret på internatet. Vi lægger vores medlemsundersøgelse i første omgang 

til 2019 med udgangspunkt i hvad der kommer frem i denne undersøgelse, som kan 

belyses mere og indenfor FYAM’s interesseområder. Ideen er at indgå et samarbejde 

med YL om tolkning af resultaterne. Punktet sættes på til udvalgsmødet d. 30/8-18. 

9. Planlægning af DSAM- og FYAM årsmøde 

Planlægning af præsentation af kampagne på DSAM Årsmøde samt indhold på FYAM 

årsmøde. Hvad vil vi gerne formidle til de fremmødte. Skal vi invitere PLO formand 

Christian Freitag som tidligere år eller en anden? Et bud kunne være formand for YL 

almen praksisudvalg Kim Brogaard? Fokus på FYAM Regionalt eller arbejdet i de 

stående udvalg eller noget helt tredje? 

Der skal vælges 2 ansvarlige for FYAM årsmødet som sammen med FYAM 

formandskabet vil stå for den nærmere planlægning. 

Beslutningspunkt: Annemette Pihl Lundberg (25 min) 

Mere synlighed af FYAM, alle i FYAM t-shirts, borde med FYAM-ere, hvor man kan 

sætte sig i den store sal, evt. nogle i døren, når folk ankommer og byder velkommen. 

Præsentation af kampagnen på DSAM årsmøde, Kasper Lorenz Johansen er tovholder. 

FYAM-årsmødet:  

1) Kim Brogaard inviteres til at komme og fortælle om hvad Almen Praksisudvalget 

under YL er og hvad de varetager samt resultaterne fra medlemsundersøgen.  

2) Fokus på, at det er ”FYAM-tid”, formidling via nyhedsbrev.  

3) Præsentation af FYAM-udvalget, ansigter på hvem vi er, info om 

kontaktoplysninger.  

4) Video-præsentation af selve FYAMs aktiviteter, de forskellige udvalg og opbygning. 

Klip fra fyraftensarrangementer, kongresser (Krakow), folkemødet osv.  

Signe og Maria B er tovholdere, Kasper klipper video sammen, videoer oploades på 

facebook udvalgets facebookside. Alle skal sørge for at tage videoer og billeder fra 

aktuelle FYAM aktiviteter.  

 

10. Folkemøde 2018 
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Maria Bundgaard og Kasper Lorenz Johansen deltager på Folkemødet 2018 som 

repræsentanter fra FYAM. Kasper har arbejdet på en synlighedskampagne for faget 

almen medicin som skal promoveres, men hvad vil FYAM-udvalget ellers have ud af 

Folkemødet? 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (25 min) 

Møde d. 3/5 om synlighedskampagnen. Programmet foreligger endnu ikke, hvorfor 

det er svært at vide præcist og ingen i det nuværende udvalg har været med før. 

Fokus for FYAM er især Rekrutteringsspørgsmålet, muligt at læne sig op af 

medlemsundersøgelsen fra 2016.   

11. Regnskab 

Kort status fra kassereren efter 1. kvartal.  

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Signe Christiansen (10 min) 

Stor forskel i hvad de regionale grupper har brugt af midler. Internatet meget under 

budget, men udvalgsmøde i oktober kan blive dyrere end budgetteret afhængig af 

hvor mange poster der bliver besat af nye medlemmer.  

12. Eventuelt 

A. Practicus v. Daniel: Der mangler artikler om aktiviteter i FYAM-udvalget, såvel som 

regionalt. Vi mangler FYAM’er, der ”tør sige deres mening/give udtryk for deres 

holdninger”. Det kan omhandle ALT, fx Svendborgsagen, uddannelsen i almen 

medicin, skabe en debat, der er frit slag. Hvis man synes det er svært, vil Daniel 

meget gerne hjælpe til med inspiration. Kommende deadlines er 1/6-18 (valgblad), 

1/9 -18 og 1/11-18 (såfremt man vil skrive om en oplevelse på Lægedage, er der 

en senere deadline, men så skal det nærmest skrives på selve Lægedage). 

Såfremt vi italesætter ”artikler til Practicus” på FYAM-udvalgsmøderne” kan det 

måske hjælpe. 

B. Exchange v. Marieke: Info om Hippokrates, der er en lang venteliste med yngre 

almen medicinere (primært HU-læger), som ønsker at komme til Danmark – vi 

mangler praksis. Typisk er det 1 uge, men mindre kan også bruges. De er med som 

flue på væggen. Det giver mening for dem at se, hvordan hverdagen er i almen 

praksis. Der er flyers. I næste Practicus kommer en artikel med Sally, der har været 

på exchange i England. Behov for at uddannelseslægerne tager teten. Det er intet 

krav, at man arrangerer noget for dem uden for arbejdstiden, men fedt, hvis man 

gør. 

C. Tanja: Info om samarbejde med DSAM ifm Pejlemærkerne. Projekt om 

hjemmebesøg hos sårbare (Pejlemærket ”Vi giver til dem, der har størst behov”). 

Ideen er at bruge fase 3 læger til at tage sig af hjemmebesøg hos sårbare. Skal 

konkretiseres og meldes ud via Nyhedsmail og ph.d.forum (her gode 

forskningskræfter at trække på). 


