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FYAM UDVALGSMØDE 

Torsdag d. 4. oktober kl. 18.00-20.00, Kolding 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent.  

Ordstyrer: Maria  

Referent: Marieke 

 

2. Præsentationsrunde (til stede):  

Signe, Jesper, Camila, Tamana, Astrid, Ladan, Søren, Gudrun, Christine, Tanja, Theis, Marieke, Kasper, 

Thora, Maria, Anne Mette. 

 

3. Velkommen til de nye:  

Ladan, Jesper, Tamana og Astrid!  

 

4. Datoer og sted for møder mm. i 2019 

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

Tirsdag d. 15. januar  FYAM Udvalgsmøde, Odense 

Fre.-Lør. 15.-16. Marts FYAM Internat, et sted i Danmark eller Island? 

Torsdag d. 25. april FYAM Udvalgsmøde, København 

13.-16. juni   Folkemøde, Bornholm 

15.16. juni  NYGP Precongress, Aalborg 

17.-20. juni   Nordisk Congress, Aalborg 

Tirsdag d. 18. juni  FYAM Udvalgsmøde, Aalborg 

26.-29. juni  WONCA Europe Conference, Bratislava, Slovakiet 

25.- 26. juni  VdGM Preconference, Bratislava, Slovakiet 

Onsdag d. 28. august FYAM Udvalgsmøde, Aarhus 

27.-29. september 6th VdGM Forum, Torino, Italien 

3. oktober  FYAM Udvalgsmøde m. overnatning, Kolding 

4. oktober  DSAM Årsmøde 

5. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde 

11.-15. november LÆGEDAGE 

13. november FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 

 

Alle datoer vedtaget. Vi flytter internatet fra 1. weekend i marts til midt i marts.  

5. DSAM Årsmøde og FYAM Årsmøde 
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Alle bedes tage deres FYAM-T-shirt på hele dagen, så vi er synlige overfor det menige medlem. 

Vi står alle uden for dørene til den store sal kl. 09.00 og tager imod ”ensomme” yngre læger så 

de kan føle sig inkluderes og hverves til en post.  

Husk at tale godt for de fortsat ledige poster med valg på FYAM Årsmøde i løbet af dagen: 

Suppleant fra Region Sjælland (1 år), suppleant fra Region Hovedstaden, suppleant fra Region 

Midtjylland, Repræsentant og suppleant fra Region Nordjylland samt suppleant til VIA. 

 

6. Orientering fra udvalg og regionale grupper 

Meget kort mundtlig orientering fra alle til stede fra deres poster i diverse udvalg om seneste 

nyt derfra. Vi nåede desværre ikke at høre fra de regionale grupper. 

VIA ved Kasper:  

Der arbejdes på at ensrette HU forløb nationalt. Bolette Friederiksen er tovholder ud over 

hende er der PKL erne (post graduat kliniske lektorer) og Gunver Lillevang for PLO.  

Husk de nye kompetencekort, ikke alle afdelinger har opdaget at de er blevet opdateret.  

Fremtiden: Opdatering af målbeskrivelsen. 

International Udvalg ved Marieke og Gudrun:  

Berit Hansen er kommet med i International udvalg og er desuden blevet præsident for 

EURIPA. 

Hippokrates up date for det sidste år. 3 læger har været på besøg i Danmark:  

1. Fransk besøg af Anne-Sophie Balanche hos Birgitte Lassen i Roskilde 

2. Hollandsk besøg af Alexandra Tsaparas hos lægeklinikken Jesper Olson i Nuuk  

3. Spansk besøg af Arancha Garcia hos Henning Skytte i Års 

2 danske almen medicinere in spe har været ude i verden. Salli Top har været i England, mens 

Zhanyuan Kang snart er på vej til Israel.  

Hippokrates (europæisk) og 360 (som dækker hele verden) er hastigt voksende og der er i år 

indført et nyt IT-system som skal gøre det mere overskuelig. 

Kvalitetsudvalget ved Tanja:  

Der arbejdes på en database over tidligere kvalitetsprojekter fra almen praksis i hele landet 

som skal give inspiration for klyngearbejdet. 

Forskningsudvalget ved Camilla:  

Seniorforskerne i udvalget har tilbudt at hjælpe med medlemsundersøgelse. Der mangler en i 

forskningsudvalget til at tage den internationale post som Anne Møller tidligere har haft. 

Kræver bl.a. at man 2 gange årligt deltager i konference for europæisk forskning.  

Rekrutteringsudvalget ved Maria og Søren:  

Rekrutteringskampagne til næste år er ved at blive planlagt. Ny hjemmeside: 

almenmediciner.dk. Mentor ordning projekt ved Gunver Lillevang. 30 flere HU stillinger i almen 

på vej de næste 2 år. Almen skal i højere grad inkluderes i KBU. Næste år bliver det en del af 

90% af forløbene (mod 80 % i dag). 

YLs AP-udvalget ved Søren:  
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Yngre lægers medlemsundersøgelse, det hører vi mere om i morgen. 

Der arbejdes på et AP faneblad på læger.dk. Synliggørelse af TRerne (tillidsrepræsentanter) i 

almen praksis. Trivsel i almen praksis i fokus.  

PLO-E ved Anne Mette og Kasper:  

Der arbejdes på et internatkursus på 3 dage som skal forberede uddannelseslægerne på 

ændringen til at blive leder og praksisejer. 20 % af almen medicinere hæver ikke de penge de 

har stående til efteruddannelse. Vi fisker efter at få flere penge til videreuddannelse af HU 

læger. Aktuelt får man 2500 kr. i fase 2 og 4000 kr. i fase 3. 

Gruppen for sårbare patienter ved Tanja og Marieke:  

Opsøgende hjemmebesøg projektet som Tanja og Sofia Lund har stiftet har fået KEU midler og 

fundet 3 praksisser. På sigt kommer der materiale til at hjælpe os til at spotte vores sårbare 

patienter og lave mere opsøgende hjemmebesøg.  

 

7. Udpegninger til PLO-E, NYGP, PLO-bestyrelse/DSAMs Rekrutteringsudvalget og YLs Almen Praksisudvalget 

samt interessegrupper. 

1. Diskussion af hvordan udpegninger på vegne af FYAM-udvalget skal være: 

Valg: Medlemmer af FYAM-udvalget skal spørges først ved udpegninger. Såfremt ingen har lyst 

til at være udpeget kan der udpeges engagerede FYAMer udenfor udvalget. 

Vi kan slå ubesatte poster op i Practicus/FYAM Årsmøde/Nyhedsbrev og FYAM-udvalget vælger 

hvem der udpeges på førstkommende udvalgsmøde efter Årsmødet. 

Krav: Deltagelse i det pågældende udvalgs møder samt FYAM-udvalgsmøderne. Såfremt man 

er forhindret i at deltage i FYAM-udvalgsmøderne laves en skriftlig orientering. Udpegningen 

gælder i 2 år. Man kan genvælges max 2 gange dvs. 6 års funktionstid. Til de udvalg, hvor der 

skal udpeges 2 fra FYAM, vælges disse skiftevis i lige og ulige år for at sikre kontinuitet. 

2. Aktuelle udpegninger: Søren vil gerne fortsætte i AP- og rekrutteringsudvalget. Han har 

siddet i begge udvalg i 2 år. Der er flertal for at Søren genvælges. Tillykke til Søren.   

Følgende udpegninger / udvalg poster er ledige: 

• 1 til PLO Efteruddannelses Styregruppe. 

• 1 til PLO/DSAMs Rekrutteringsudvalg (1 år). Søren Christensen fortsætter som den ene. 

• 1 til YLs Almen Praksisudvalg (1 år). Søren Christensen fortsætter som den ene. 

Disse poster udpeges på næste FYAM-møde. Alle opfordres til at tænke over om de vil have en 

post eller kender nogen der vil.  

 

8. Kampagnen – ved Kasper  

Kampagner er kernen i FYAMs arbejde. Kampagnen repræsenteres på årsmødet til alle. Vi 

sætter de små kort under stolene i den store sal inden.  

 

9. Nyheder og artikler – fast punkt! 

Practicus Deadline 1. november: Tema nummer om uddannelse.  

Mulige artikler: Minievaluering af mentor ordningen, Søren vil spørge Gunver Lillevang. 

Præsentation af det nye udvalg.  

Den der vinder Ph.d. Cup skriver lidt om sin Ph.d.  
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10. Remindere/orientering – fast punkt! 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/  

 

https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/

