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FYAM UDVALGSMØDE 

Torsdag d. 30. august kl. 17.30-21.00, Aarhus 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Anne Mette 

Referent: Signe  

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Maria (næstformand, observatør i PLO) 

Katrine (SAMS Aarhus) 

Tanja (VIA og Kvalitetsudvalget) 

Anne Mette (Region Midt repr., arrangerer prækongress) 

Camilla (næstformand PhD-forum i Aalborg) 

Kasper (VIA, PLO-E) 

Bente (Aarhus næstformand i PhD-forum) 

Signe (Region Syd repr., kasserer) 

Kristine (Region Sjælland repr.) 

Annemette (formand, med på Skype) 

Jesper (opstillet til Internationalt udvalg) 

3. Hurtige datoer  

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 

Godkendelse af tekst, så lommekortet kan gå i trykken. Endelig plan for lancering på 

DSAMs årsmøde samt Lægedage, Practicus og Månedskriftet? 

Beslutningspunkt. Kasper Lorenz Johansen (30 min) 

 

Ændring af overskrift til: ER PATIENTENS PROBLEM LØST? 

DSAM havde ingen kommentarer til lommekortet  (thumbs up) 

http://www.fyam.dk/
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PLO spørger, om den kan fås i en elektronisk udgave? Supplere med info om 

patienttransport,  samt rød- gul- og grøn-epikrise-indikationer. 

Lommekortet GODKENDES overordnet, der kan dog stadig ske små ændringer, så det 

bliver helt perfekt. 

5. Udtalelse fra FYAM-udvalget om brugen af ultralyd i almen praksis 

DAUS (Dansk almenmedicinsk ultralydsselskab) arbejder for udbredelsen af ultralyd i 

den almen medicinske konsultation. Aktuelt anvender 4% af de praktiserende læger 

ultralyd, men interessen er stigende - særligt blandt yngre læger. DAUS oplever bl.a. at 

kurser og projekter med ultralyd hurtigt overtegnes - det seneste projekt var 

overtegnet efter bare 7 minutter! DAUS arbejder aktivt for et honorar for brug af 

ultralyd i almen praksis og er derfor ved at forberede overenskomstforhandlingerne i 

2021. I den forbindelse beder DAUS om FYAMs opbakning.   

Beslutningspunkt. Camilla Aakjær Andersen (25 min) 

Generelt er udvalget positivt indstillet. 

Der udtrykkes dog bekymring for, at honorar for brug af ultralyd i praksis vil betyde, at 

det også forventes af alle praktiserende læger, at de kan udføre 

ultralydsundersøgelser og gør det, men det kan ikke forventes, at alle er interesserede 

heri. Kan det blive en glidebane således, at endnu flere opgaver flyttes ud i praksis? 

Det er vigtigt, at kvalitetssikre brugen af ultralyd og de praktiserende lægers 

færdigheder. DAUS arbejder aktivt for dette og der gives opbakning til dette arbejde.  

Udtalelse : ” FYAM-udvalget støtter at der arbejdes for en ydelse for ultralyd i almen 

praksis. Der bakkes op om at en ydelse skal sikre god implementering, kvalitetssikring 

og uddannelse inden for ultralyd i almen praksis.” 

6. Medlemsundersøgelsen 

Medlemsundersøgelsen blev ved sidste udvalgsmøde udsat på ubestemt tid, men det 

tager lang tid at forberede en spørgeskemaundersøgelse - særligt hvis den skal have 

høj videnskabelig kvalitet og dermed føre til en publikation efterfølgende og i 

særdeleshed hvis man har fuldtidsarbejde ved siden af.  

Hvis der er en FYAM'er som kunne være interesseret i at lave en medlemsundersøgelse 

i 2019 i samarbejde med en seniorforsker fra DSAMs forskningsudvalg kunne det være 

hensigtsmæssigt at opstarte projektet i løbet af efteråret 

Orienteringspunkt. Camilla Aakjær Andersen (15 min) 

Camilla viderebringer til forskningsudvalget at FYAM er meget interesserede i hjælp til 

udvikling og afrapportering af den kommende medlemsundersøgelse. Der er aktuelt 

ikke en kandidat, men der udtrykkes et ønske om at kandidaten sidder i FYAM 

udvalget. Punktet vil blive taget op igen efter årsmødet, så nye medlemmer af 

udvalget får muligheden for at melde sig.   
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7. Netværk- og vidensdeling – mens vi spiser 

8. Halvårsregnskab 

Orientering omkring FYAM-udvalgets halvårsregnskab 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Signe Christiansen (15 min) 

 Mange penge tilbage! Pr. 30/6 er der brugt 57.849kr (og vi har 350.000kr i 

budgettet!). Overnatningen i forbindelse med udvalgsmødet inden årsmødet bliver 

dyrere end antaget, men vi har råd til det. 

 Hver Regionale gruppe har i år 14.000kr til rådighed. Pr. 30/6 var udgifterne for 

Regionerne: 

 Syd: 4000kr 

 Midt: 1084kr 

 Nord: 0kr 

 Hovedstaden: 5512kr 

 Sjælland: 959kr. 

9. PLOs bestyrelse – fokus på rekruttering  

Emnet på PLO’s internat i september bliver “Rekruttering”. Maria kommer med et kort 

oplæg og ønsker en diskussion om hvad vi i FYAM-udvalget har af konkrete forslag i 

forhold til rekruttering til almen praksis.  

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (30 min)  

Rekruttering – Brainstorm 

• Praksismatch blev pilotkørt på almen praksis. 

• Arbejde på at få praksismatch tilbage i PLO og i samarbejde med FYAM 

• Fleksible HU-forløb 

• Merit tilbagevendende yngre læge problem. Arbejde for at merit er meritgivende og 

opholdende bliver forkortet. Op på styrelsesniveau. YL-sag afgjort og tabt.  

• Regionale rekrutteringstiltag i midt. Guld forløb. Stor indflydelse på indhold i forløb.  

•  Hoveduddannelse på deltid. Kombiner med forskning el. nedsat tid, tid til børn.  

• Gør at man kan transportere sig længere 

•  H-forløb på tværs af regioner.  

•  Mentor ordning for KBU. KBU-læger får en H-læge som body. Rekrutteringskonsulenter som 

henvender sig personligt på afdelinger evt. til temadag. Rekrutteringsenheden opsøger 

lægerne der ikke har købt praksis, finder barriere og løser problemet.  

•  Fleksibel nedsætning i almen praksis.  

•  Lønnet sommerferie praktik for medicinstuderende. Findes i region nord, syd og Sjælland. 

Skal være lønnet, pladserne blev ikke besat hvis det var ulønnet erfaringer fra syd.  
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•  Praksisbussen er rigtig god pr. i region midt. Hvis transport bliver betalt eller indeholdt i 

arbejdstid. Opslå flere HU stillinger centralt. Folk vil ikke flytte både for HU og praksis 

senere.  

•  FYAM støtter tid til forskning og organisatorisk arbejde i HU.   

10. FYAM Årsmøde  

Kort status på planlægningen af FYAM årsmøde. Synlighed på dagen med t-shirts og 

byde velkommen i døren ind til den store sal. Måske henvise til pladser med andre 

fyam’er?  

Kristine – status på tilmeldinger  Godt 300 tilmeldte - fordeling 50-50 mellem DSAM og 

FYAM.  

Hver Region skal lave en plakat (A3) med med lidt tekst og evt. billeder (årsberetning 

kan evt. bruges?) som hænges op til årsmødet. 

Anne Mette – t-shirts til overs  Signe tager dem med  

Annemette – Kim Brogaards oplæg  Ca. 30 min, Kim vil tale om AP-udvalget, visse 

resultater fra medlemsundersøgelsen, som AP-udvlaget sendte ud tidligere på året. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (10 min)  

11. FYAM på Lægetorvet under Lægedage 

Kort status på planlægningen og beslutning om informationsmateriale og foreløbig 

bemandingsplan med plads til de nyvalgte. 

Kristine – tidl. kampagner og gadgets: Vi får lavet genoptryk af artikelkonceptet og 

supervisionskopper. Kristine og Annemette aftaler indbyrdes hvor mange og Kristine 

kontakter sekretariatet mhp masters og bestiller. 

Kasper – video i loop 

Tanja – opstilling 

Annemette – bemandingsplan, tryk af informationsmateriale? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (20 min) 

12. Orientering fra udvalg 

PLO-E  (PLO Efteruddannelse) 

Orientering fra PLO-E Styregruppe 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Kasper Lorenz Johansen (10 min) 

Kvalitetsudvalget 

Orienteringspunkt. Ansvarlig: Ida Feilberg og Tanja Skrba (10min) 
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Der er oprettet et ”græsrodsspor” som en arbejdsgruppe under kvalitetsudvalget 

bestående af Ida (formand), Tanja og en sekretær (Vinnie). Formålet er at oprette en 

Vidensbank, hvor græsrodsprojekter fra AP samles. Skal fungere som inspiration og 

sparring praktiserende læger i mellem. Aktuelt arbejdes på at finde den rette it-

platform til vidensbanken. Så småt indsamles også projekterne. Der er brug for flere 

kræfter i græsrodssporet- gerne en FYAM’er eller almenmediciner med kompetencer 

inden for forskning/kvalitetsarbejde eller it. Ida og Tanja beder FYAM- udvalget om 

hjælp til at finde frem til nogle gode kandidater - skriv fx til Ida på 

idafeilberg@gmail.com med kontaktinfo. Forskningsenhederne i de forskellige 

regioner er i øvrigt kontaktet mhp om de har input til udarbejdelsen af Vidensbanken. 

13. 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) 

14. Remindere/orientering – fast punkt! 

Årsberetninger: Benyt skabelon på FB og skal sendes til Annemette senest d. 16. 

september. 

mailto:idafeilberg@gmail.com

