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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 19. juni kl. 17.30-21.00, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Maria Bundgaard 

Referent: Anne Mette Torp, Reg. Midt. 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Kristine Munk, Reg. Sjælland (netop fået HU) 

Christine Bruun, Reg. H (fødselsdag i går) 

Maria Bundgaard, Næstformand, (organkir) 

Tanja Skrba, suppleant i VIA og kvalitetsudvalget 

Signe Christiansen, Reg. Syd (husejer fra i morgen)  

Søren Christensen, Suppl. VIA, Almen Praksisudvalget, Rekrutteringsudvalget (Mangler 

suppleant til Pernille Libach som skal på barsel. Far for 7 uger siden til Anna, intro i 

socialmedicin) 

Marieke Leemreize, internationalt udvalg. (I gang med Merit-prøvesag sammen med 

YL som skal prøves hos Danske Regioner 6. juli. Voldgiftssag, vil danne præcedens. 

Sagens kerne er at Marieke har fået Merit for intern medicin, men afdelingen vil ikke 

give hende fri. Været på WONCA i Krakow. Ny hjemmeside for exchange, mangler 

værtspraksisser). 

Anne Mette Torp, Reg. Midt (gravid, WONCA) 

Kasper Lorenz, VIA og styregruppen for PLO-efteruddannelse (arbejder med 

opdatering af kvalifikationskort). 

3. Hurtige datoer  

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. FYAM Kampagne 2017-2018: Case Club 

http://www.fyam.dk/
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Præsentation af produkt – diskussion af tekst og godkendelse af dette. Videre plan for 

tryk samt lancering – årsmøde, lægedage, practicus, månedskriftet? 

Beslutningspunkt. Kasper Lorenz Johansen (30 min) 

Kasper og Maria har lavet tekstoplæg til kampagnen. Tanken er at kortet er et 

lommekort som kan bruges som støtte for den unge (og andre) læge til 

udskrivning/henvisning af patienter, hvor der sker en sektorovergang.  

Kasper og Maria ønsker forslag fra udvalget til konkrete, korte formuleringer, så det 

passer til et lommekort. Indholdet skal være simpelt, og skal også indeholde de banale 

ting man skal huske.  

Formålet med kampagnen er at kvalificere epikriser/bedre udskrivning og henvisning. 

Vi skal passe på ikke at komme i konflikt med PLO-styregruppen for RØD-GUL-GRØN 

epikrisekonceptet. Skal således godkendes / vendes med dem. 

Kampagnen skal ligeledes vendes med DSAM’s bestyrelse 

Anne Mette Torp: forslag til overskrift: er patientens problem løst? Frem for ”Har du 

løst patientens problem”. Mindre individorienteret i en kampagne som retter sig mod 

fælles problemløsning. 

Maria Bundgaard: En gruppe af prægraduate, pædagogisk, kliniske lektorer i Reg. Syd 

er ved at udvikle brætspil om kliniske problemstillinger og robusthed. Kunne man 

bruge vores kampagne på en lignende måde? Et redskab til 12-mandsgrupper mv. Et 

forslag, som giver mulighed for at vi kan arbejde videre med kampagnen efter den er 

lanceret. 

Forslag om et elektronisk spil frem for et fysisk brætspil.  

Annemette: Er vi gået væk fra at kampagnen kan bruges som et 

undervisningsværktøj?  

Svar: Maria og Kasper måtte prioritere tekst og formål, så lige nu er det primært et 

lommekort. 

Annemette ved på torsdag om vi får overført 35.000 fra sidste års budget 

 

Todo:  Maria tjekker hvem rød-gul-grøn-gruppen består af og er ansvarlig for at cleare med 

PLO (efter DSAM har set materialet) 

Kasper sender materiale til Annemette, så hun har noget at tage med til DSAM-

bestyrelsen. Lægger opdateret materiale op i FYAM-udvalget. Vil ligeledes sparre med 

Anders Beich. 

 FYAM-udvalget har 1 uge til at kommentere, deadline 25. juni. 

 DSAM skal sende kommentarer senest 2. juli 

 Annemette låser opslaget øverst på Facebook 
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Signe og Søren: Mulighed for kommentarer fra AP-udvalget i Yngre Læger (før PLO ser 

materialet). Eller i første omgang fra Kim Agerholm Brogaard. 

Endelig deadline: 30 august. (udvalgsmøde Aarhus). Herefter klar til tryk! 

 

5. Ansøgning fra FYAM Hovedstaden om økonomisk tilskud  

FYAM Hovedstaden ansøger FYAM Udvalget om 10.000 kr. til sommerfest for alle 

FYAM medlemmer. Se bilag 1. 

Beslutningspunkt: Ansvarlig FYAM Hovedstaden (15 min) 

Christine Bruun: præsentation af konceptet. Store tanker om band, fællesbillede, 

spisning mm. Region H og Region S bidrager med 6.000 kr. hver. Festen er for alle 

uddannelseslæger i Danmark, om end det realistisk nok er forventet primært at bestå 

af deltager fra Sjælland og Hovedstaden. Der søges om penge evt. fra de hensatte 

midler. 

 

Diskussion: 

Fordi arrangementet ligger i Valby en fredag eftermiddag/aften er det svært for folk 

langt fra at nå. Pga. i forvejen lav deltagelse til arrangementer i Nord (og også lidt 

Midt) vurderes det usandsynligt at folk herfra vil deltage. Spørgsmål til om det så reelt 

er et nationalt arrangement og derfor FYAM-udvalget der skal sponsorere. Forslag om 

at festen på sigt kan flyttes rundt i landet, men enighed om logistisk udfordring ift. 

Dette. Festen må ligge hvor kræfterne til arrangeringen er. 

Hvis festen er et årligt arrangement som skal gentages, bør det tænkes som et 

bæredygtigt projekt. 

Kommer festen i konflikt med DSAM’s årsmøde og den fælles fest her, som gerne 

skulle være den fælles nationale fest for FYAM’er? Måske festen kunne flyttes til 

foråret fremadrettet.  

Svært for FYAM nu at give midler til et arrangement som ”kun er en fest” og ikke har 

et fagligt formål. Lidt blandede meninger omkring dette, der skal også være plads til 

sociale arrangementer, der også belønner en indsats i FYAM-regi. 

De hensatte midler er beregnet til et større projekt (hvis vi får dem).  

Åbner op for en diskussion omkring at pengene til regionerne fremover nok skal 

fordeles anderledes. Region H har langt mere aktivitet, og flere medlemmer, hvorfor 

det vil være rimeligt med en fordelingsnøgle til fordeling af regionale midler. 

Forslag til at alle regioner får et grundbeløb + et beløb ud fra en fordelingsnøgle + der 

oprettes en pulje penge, hvor der kan søges ekstra penge fra. Her vil ansøgninger fra 

regioner med færre penge blive prioriteret. 

Kasper: Man kan involvere YL – så har man mulighed for sponsorat derfra. 
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Kasper: Godt initiativ, men skal det i år være et Sjælland/Hovedstaden-arrangement. 

Starte småt, se hvordan det kan udvikle sig. 

Afstemning: Godt initiativ, det bakker FYAM-udvalget op om. Overvej at flytte 

arrangementet til foråret, flyt det til lørdag. I år søg støtte fra YL. 

 

5. Ændring af DSAMs love i forhold til FYAM-udvalget 

Tidligere har vi arbejdet med ændring af DSAMs love i forhold til FYAM-udvalget, men 

det blev aldrig til noget videre i forhold til DSAMs bestyrelse og lovgruppe. Lovene er 

ikke tidssvarende i forhold til vores organisering i FYAM-udvalget og vi ønsker en 

diskussion af hvordan vi kunne tænke os det i fremtiden, for på udvalgsmødet i august 

at komme med et forslag til ændring. 

Se nuværende her: 

http://www.dsam.dk/flx/organisation/om_selskabet/dsam_s_love/#p10 

Paragraf 10, 11 og 12. 

Diskussionspunkt: Maria Bundgaard (30 min) 

Oplæg: DSAM har tidligere nedsat en ”lovgruppe” til opdatering af vedtægter i DSAM, 

som er lidt forældede. Herunder FYAM-udvalgets vedtægter. Lovgruppen er ikke aktiv 

længere. FYAM-udvalgets vedtægter er ikke tidssvarende. Skal gerne opdateres og 

vedtages inden årsmødet, derfor indstilling til bestyrelsen inden sommerferien (men 

formentlig en længere proces). 

Konkret: Har FYAM-udvalget konkrete forslag til hvordan vi skal organisere os 

anderledes, så det kan stå i vedtægterne? 

Nuværende konflikter i vedtægterne: Næstformandsposten er ikke beskrevet, fx har 

næstformanden stemmeret? Lige nu er næstformanden ”kun” en suppleant for 

formanden når denne har forfald. Ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 

FYAM-udvalgets organisering går bl.a. på: Mødehyppighed, repræsentanter i 

udvalgene (hvordan, hvilke krav stilles der til disse, hører de til i udvalgene eller i 

FYAM-udvalget), beskrivelse af observatørposterne, udpegninger, valg til andre 

stående udvalg. 

Diskussion: 

Enighed om at paragraf 10 (formandsparagraffen) er forældet.  

Udpegninger i AP-udvalget og PLO står ikke nedskrevet nogle steder. 

Diskussion af de regionale repræsentanters arbejdsbyrde. De flere arbejdsopgaver nu 

end tidl., hvor regionalt arbejde fylder mere. Forslag til at øge mødehyppigheden og 

lade nogle møder være uden de regionale repræsentanter. Modstand mod dette. Det 

giver ikke mening for en regionsrepræsentant ikke at deltage i alle møder. Vigtigt at 

rapportere tilbage til regionerne om hvad FYAM-udvalget laver. 

http://www.dsam.dk/flx/organisation/om_selskabet/dsam_s_love/#p10
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Diskussion af repræsentantposterne i FYAM-udvalget: enighed om at vi hører for lidt 

om hvad der foregår i udvalgene, og det burde være FYAM-udvalgets kerneopgave at 

diskutere og påvirke beslutninger i udvalgene, så vi varetager yngre almenmedicineres 

interesser. Alle ønsker mere diskussion af uddannelse, kvalitet, forskning, 

internationalt samarbejde mv. Producere de værdipapirer vi egentlig skulle have lavet 

på internatet? 

Lige nu har FYAM-repræsentanterne ingen stemmeret i FYAM-udvalget. 

Problematisk? 

Skal der være flere krav til repræsentanter og udpegninger om afrapportering? 

Mundtligt eller skriftligt? 

Diskussion af udpegninger: Udpegninger er en OK form, men der skal være 

tidsbegrænsning på og der skal være nogle krav til rapportering. De mangler 

sammenhæng med FYAM-udvalget 

 

Generelt: Vi mangler bedre og hurtigere kommunikation udvalgene og FYAM-udvalget 

imellem. Kan vi få et FYAM-udvalg der arbejder lidt mere smidigt? Vi slider meget på 

de samme personer. Løsning med flere medlemmer i udvalget? Umiddelbart 

modstand mod dette. Medlemmer nok, de skal bruges bedre, så mere arbejde bliver 

fordelt. 

FYAM-udvalget har en uigennemskuelig struktur, kunne det forsimples? 

Vi mangler år-til-år overlevering, så viden ikke går tabt. 

Forslag til at alle medlemmer af FYAM-udvalget er forankrede i FYAM-udvalget og 

man herfra bliver sendt ud i udvalgene. Der er stor forskel på møde-frekvensen i de 

forskellige udvalg og dermed arbejdsbyrden. 

Håb om bedre kommunikation når vi kommer væk fra Facebook og over på ”Intra”, 

hvor der er tråde og arbejdsrum til forskellige debatter. 

Diskussion: Hvem og hvad er FYAM-udvalget? Forslag: Som en opgave kunne alle 

beskrive ”hvem er FYAM-udvalget og hvad består vi af”? Hvad er vores værdier?  

Konklusion: Vi skal have defineret os selv, opdateret vedtægterne. Herunder 

sammensætningen af FYAM-udvalget, stemmeret. Få mere info om dette ud på 

hjemmesiden.  

 

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 gruppe kan lære af hinanden og 

måske direkte kopiere et arrangement eller andet. 

Dagens emne;  
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Hvordan får vi flere faglige arrangementer ude regionalt? 

Samarbejde med DSAM og SAMS? 

Diskussionspunkt: Annemette Pihl Lundberg (30 min) 

Signe: Reg Syd: Succesfuld sommerfest samarbejde med DSAM og SAMS. Planlægger 

fællesarrangement vedr. forskning med DSAM 

Søren: rekrutteringsudvalget: Mentorordning, nyopstartet, indtil videre en succes. 1 

årigt forløb med mentor, specifikt AP-mindet.  

 

8. Folkemøde 2018 

Maria Bundgaard og Kasper Lorenz Johansen deltog på Folkemødet 2018 som 

repræsentanter fra FYAM. Hvad fik de og FYAM ud af det? Tanker om Folkemødet 

2019? 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (15 min) 

Kasper og Maria var på folkemødet 

Maria for FYAM (og DSAM) 

Kasper som repræsentant for DSAM’s synlighedskampagne ”Hvis din egen læge ikke 

var her”.  

Brugte dagene på at lave video-interviews med ”folket”, hvad de synes om deres egen 

læge 

Konklusion fra folkemødet: Generelt en POSITIV stemning omkring almen praksis. 

Mere fokus på ”det nære sundhedsvæsen”. Politikerne har øje for Almen Praksis og 

rekruttering. Afventer politisk udspil for primærsektoren efter sommerferien. 

Næste år: Det giver meget god mening at FYAM-udvalget er repræsenterede. Skal vi 

leje et sommerhus? Minimum 2 pers. Der er ikke afsat penge i FYAMs budget lige nu. 

Godt at have ”en opgave” i løbet af dagene. 

SAMS kunne også godt være med. 

Ligger desværre ugen før Nordisk Kongres. 

 

9. Budget 2019 

Forslag til internt budget for FYAM-udvalget 2019, se bilag 2. Da der ønskes flere 

midler end tidligere skal dette indstilles til DSAMs bestyrelse i august. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Signe Christiansen (20 min) 

Signe: Udskyder halvårsregnskab til mødet i August, mangler fortsat data fra DSAM. 

Repræsentantskabet godkender nye budget i oktober, derfor skal der senest foreligge 

et budget i september. 
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Lige nu ser det ikke ud til vi bruger vores penge. Nedsat mødeaktivitet, færre kommer 

til møderne. 

Diskussion:  

Regionale midler, se ovenstående diskussion om dette under punkt 5 i dagsorden, 

med konklusion: 10.000 pr region, fordelingsnøgle + en pulje man kan søge fra. 

OK at en region som bruger flere penge får flere penge. Skal inspirere de andre 

regioner (skal forpligte sig til at inspirere). 

Basishonorar til regionerne og fordeling efter hvor medlemmerne er (en 

fordelingsnøgle). 

Enighed om at det er et problem for Region H at de allerede nu mangler penge til 

resten af året. 

Forslag til at gentrykke nogle supervisionskopper, forskningskampagnen, osv. (Lidt 

tvivl om hvem der betaler for genoptrykkene) 

Generelt ønskes mere trykt reklame for FYAM. Regionale roll-ups, skal vi printe dem? 

Todo: Kristine kontakter Sanne for at få genoptrykt materiale 

 Regionale repræsentanter har ansvar for at få printet til deres egen region. 

 Annemette laver et oplæg til DSAMs bestyrelse, indstilling til øget budget ift. Region 

 

10. YLs medlemsundersøgelse vs. FYAMs medlemsundersøgelse 

Kort status på antal besvarelser, skal der sendes reminder ud fra vores side?  

Forskningsudvalget vil gerne hjælpe med FYAMs medlemsundersøgelse, de holder 

møde til september og Camilla Aakjær vil gerne vide hvilke emner vi ønsker berørt, så 

det kan formidles videre. Camilla har ligeledes en forespørgsel fra DAUS (Ultralyd) om 

spørgsmål fra dem til vores medlemmer kan komme med. Andre emner, fx delt 

medlemskab af PLO/YL, forskning i almen medicin? Se bilag 3 for spørgsmål der indgår 

i YLs medlemsundersøgelse, for at komme med inputs til hvad der mangler at blive 

belyst og som har FYAMs interesse. 

Hvem vil være tovholder på medlemsundersøgelsen? Marie Juhl? Kristine Johannesen? 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Camilla Aakjær og Maria Bundgaard (20 min) 

Maria: punktet droppes pga manglende tid, MEN: 

Vi skal finde punkter som ikke er belyst eller ting vi gerne vil have uddybet yderligere. 

PhD-forum/forskningsudvalget har tilbudt at hjælpe med medlemsundersøgelsen, 

men vil gerne have vores inputs inden september. 

Diskussion: Svært at vide nu om vi vil lave yderligere undersøgelse, kommer an på om 

der er overraskende resultater. Camilla vil gerne have input om det allerede nu er 

tydeligt der mangler noget. 
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Aktuelle undersøgelse minder om vores gamle, med mange af de samme fejl. 

FYAMs medlemsundersøgelse skal være mere indadrettet ift. FYAM (fx spørgsmål om 

exchange, forskning, videreuddannelse, kvalitet mm). 

 

Vigtigt at vi kan reproducere nogle data fra de tidligere undersøgelser.  

Vi ved ikke om YL (almen praksisudvalget) vil gentage undersøgelsen fremtidigt. 

Til evt. fremtidig undersøgelse: Huske at vi også kan bede sekretariatet i YL om hjælp, 

så vi ikke kun kan trække på forskningsudvalget. 

Almen praksisudvalget ønsker tættere samarbejde med FYAM. 

 

Konklusion:  

Enighed om at vi ikke må spamme vores medlemmer med undersøgelser, der skal 

være et tidsrum imellem YL’s og vores, hvorfor vi nok bør vente ét år, og smede på de 

oplysninger vi har fået fra YL’s undersøgelse. 

Til PhD-forum: vi takker for tilbuddet, vi afventer lige resultatet af YL’s undersøgelse, 

og regner ikke med at lave en undersøgelse i indeværende år. 

Mht. spørgsmålet om DAUS og ultralyd: Vi vil gerne udtale os på FYAM-udvalgets 

vegne, men umiddelbart ikke punkt i medlemsundersøgelse. Måske står man også 

stærkere med en udtalelse fra FYAM-udvalget end en konklusion fra en undersøgelse 

med lav svarprocent. 

Vi tager det op til August. 

 

Todo:  Regionale repræsentanter skal lave reminder på Facebook til medlemmer om at svare. 

Lige nu er svarprocenten 40-50% (cirka) 

 

 

10. Månedsskriftet 

Christian Vøhtz (tidl. formand for FYAM) er ny redaktør på Månedskriftet og ønsker et 

ordentligt FYAM aftryk på bladet. Annemette holder telefonmøde med Christian inden 

udvalgsmødet og vil komme med et oplæg til diskussion på mødet. 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

Annemette: citat Christian Vøhtz: ”Jeg ønsker en stab af skribenter for at sætte et 

stærkt og ungt FYAM-aftryk på bladet. Mere læsevenligt for FYAM-medlemmer”. 

Fx diskutere artikelserier, grafik mm.  

”månedsskriftet søger skribenter” 
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Konklusion: Han må godt komme på et udvalgsmøde og fortælle og diskutere. 

 

11. Nyheder og artikler – fast punkt! 

Hvilke nyheder har vi i den næste tid fra udvalget, DSAMs stående udvalg, 

regionalegrupper mv. 

Medier; FYAM nyhedsbrev, Practicus, Månedsskriftet, Facebook.  

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (10 min) 

  

Maria: Alle skal tænke om de har noget de gerne vil have ud. 

Daniel vil gerne have specifikke navne på folk der gerne vil have noget i Practicus. 

Todo:  Maria og Kasper laver artikel fra folkemødet 

 Christine har lavet fra fyraftensmøde om stress i reg. H 

 Regionale rep. Skal huske at sende ting ind fra fyraftensmøder mm. 

 

12. Remindere/orientering – fast punkt! 

Reminder om uploading af materiale fra FYAM aktiviteter til en video til FYAMs 

årsmøde. 

Delt medlemskab af YL og PLO 

Todo:  Send materiale til Kasper, billeder eller video fra året i FYAM. 

Gudrun, Marieke og Anne Mette Torp fra WONCA 

 Kristine fra udvalgsmøde dd. 

 Anne Mette Torp fra fyraftensmøde reg. midt. 

 

Delt medlemskab: positiv stemning omkring delt medlemskab, men bekymring for stort kontingent. 

Mulighed for at vælge det fra. 

13. Eventuelt 

Kasper: Forslag til logo for FYAM international lægges på Facebook 

 


