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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 14. november kl. 17.30-21.00, København 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent: 

Ordstyrer: Ladan 

Referent: Kristine 

  

2. Præsentationsrunde (til stede): 

Annemette: Formand for FYAM, medlem af DSAM’s bestyrelse hoveduddannelseslæge i region 

Sjælland.  

Ida: Hoveduddannelseslæge i region H, kvalitetsudvalget. 

Emil: Ny repræsentant for Region Nord, hoveduddannelseslæge 

Camilla: Ph.d. studerende i Aalborg, suppleant i forskningsudvalget 

Ellen: Nyuddannet læge, ph.d.-studerende,  suppleant i Region Nord. 

Søren: Introlæge i Socialmedicin, udpeget til Rekrutteringsudvalget og Almen Praksisudvalget. 

Gudrun: Introlæge i psykiatrien, internationalt udvalg.  

Kasper: Fase 3 læge, tidligere PLO-e, VIA, primus motor på kampagnen 

Signe: Hoveduddannelseslæge, repræsentant for region Syd, kassér, almen praksisudvalg. 

Ladan: Ny epræsentant for Region H, H-læge 

Sarah: Netop afsluttet Itrostilling i almen, suppleant i VIA. 

Karla: Ny Suppleant for Region H, næsten færdig med introstilling i almen. 

Mathilde: Suppleant i Region Sjæland, H-læge, i hospitalsdel. 

Kristine: Repræsentant Region Sjælland, repræsentant i VIA, hoveduddannelseslæge iRegion Sjælland. 

Med på Skype 

 

Maria: Næst-formand for FYAM, hoveduddannelseslæge region Syd, observatør i PLO’s bestyrelse 

  

3. Hurtige datoer  

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 
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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) 
 

4. Orientering fra udvalg og regionale grupper 

Meget kort mundtlig orientering (max. 2 min) fra alle til stede fra deres poster i diverse udvalg 

og regionale grupper om seneste nyt derfra. 

Orienteringspunkt. Alle (20 min) 

Kristine: Fin karrierecafe i oktober med 20 deltagere. Julefrokost aflyst, fik ikke støtte fra YL og kun 1 til 

at arrangere. Fælles arrangement med DSAM til januar. 

Ladan: Netop afholdt fyraftensmøde om antibiotika, næste møde planlagt i januar. Fælles temaaften 

med DSAM Hovedstaden om cannabis 

Signe: Region Syddanmark flere fyraftensmøder, ingen energi til julearrangement. Specialernes dag for 

stud.med. Almen praksis udvalg: Fokus på medlemsundersøgelsen bl.a. ensomhed i praksis, 

som er et problem, 67% føler sig ensomme i deres daglige arbejde. Arbejdsmiljø, føler sig 

presset. Mange der ikke har styr på kontrakter i fase 2 og 3. 

Gudrun: NYGP går godt. Tilmelding til prækongres 2019 åbner 12. december. Ny præsident i WONCA 

world, nordisk kollega. Har selv været til kongres i Lyon om nutrition and health. 

Søren: Rekrutteringsudvalget: Generelt om udvalget. Formål: At rekruttere til almen praksis. Ellers 

intet nyt. 

Almen praksisudvalget: Formål: At forbedre vilkårene for alle yngre læger i almen praksis. 

Udvalgsmøde den 10/10: Opdatering på yngre lægers forhandling med PLO. Forhandling om 

fase 2 og 3 kontakter og vikarer ansat i almen. Kim Brogaard har fået observatørpost i 

rekrutteringsudvalget. Medlemsundersøgelsen. Trivsel i almen praksis. Nyt at der er nedsat en 

arbejdsgruppe til shared decisionmaking, som skal give et godt forløb i almen praksis. 

Camilla: Møde i forskningsudvalget i mandags. PHD cup til årsmødet/andre DSAM arrangementer. Der 

skal være en repræsentant fra alle 4 steder. NYGP prækongres: Snak om workshops, bl.a. UL. 

Emil: Arrangeret et møde i November for andre aktive i FYAM nord. 

Ida: Kvalitetsudvalg: Nytænkt, mere dynamisk, færre medlemmer, men ofte møder. Forskellige spor. 

Indikatorspor med Anders Beich som formand. Prøver at skabe konsensus om hvad god 

kvalitet er, og skabe indikatorer for hvad god kvalitet er. Græsrodsspor: Skal have lavet IT 

platform med græsrodsprojekter til inspiration. Et spor om data og patientsikkerhed.  
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Maria: PLO: I gang med rekrutteringskampagne, skal finde 8 uddannelseslæger/medicinstuderende, 

som skal deltage i workshop hvor reklamebureau skal prøve at afdække hvilke barriere der evt. 

er i forhold til at vælge almen praksis. Udfordringen at vælge nogle, der ikke er farvede af fx 

FYAM. Måske brug for hjælp fra udvalget til at rekruttere disse. Gunver Lillevang har kronik i 

Berlingske omkring rekruttering til almen praksis. 

Annemette: DSAM’s bestyrelse. Lasse nyvalgt. Bolette Friderichsen: Har lavet skema over 

uddannelsesforløb i almen praksis fra prægraduat til færdig speciallæge og efteruddannelsen 

efter speciallægestatus. Store forskelle mellem de forskellige regioner.  

 

5. Overblik over strukturen i FYAM og DSAM og arbejdet i FYAM-udvalget 

Hvordan er det lige at det hænger sammen med FYAM-udvalget, DSAMs bestyrelse, stående 

udvalg og udpegninger. Forhåbentlig kan et overblik give klarhed over selskabets struktur. 

Derefter en uddybning af mailen omkring arbejdet i FYAM-udvalget, blandt andet med Intras 

og brug af Onedrive. 

Orienteringspunkt. Annemette Pihl Lundberg (30 min) 

Introduktion til hvordan det hele hænger sammen. Generel konsensus om at det er problematisk at 

FYAM udvalget ikke har nogen god forbindelse til repræsentantskabet/bestyrelsen udover 

formanden (Annemette). Det gør det svært at forstå hvad FYAM er. Strukturen bør 

simplificeres. Tidligere modstand i DSAM mod at gøre FYAM-udvalget til noget andet end et 

udvalg. Evt. invitere FYAM’er fra repræsentantskabet til udvalgsmøder. Vi ser gerne at de 

kommer, når der er møder i den region hvor de er valgt. 

Kommunikation i FYAM udvalget: Introduktion til intranet. Kan evt. bruges til orientering fra udvalg 

eller ved et behov for kommentarer/input. Skal prøves af. 

Deling af OneDrive. Så vi kan få alle tingene samlet 

Snak om indkaldelse fremover via Outlook, vi prøver det. 

Væk fra facebook! 

 

6. Månedsskrift for almen praksis 

Praktiserende læge Christian Vøhtz er ny redaktør på Månedskrift for almen praksis og han 

ønsker at etablere en stab af skribenter og sætte et stærkt og ungt FYAM aftryk på bladet. Han 

vil gerne være med til at bladet bliver så interessant og læseværdigt for FYAM’ere som muligt. 

Christian vil komme og fortælle mere om sine tanke omkring dette og få FYAM-udvalgets input. 

Diskussionspunkt. Ansvarlig: Christian Vøhtz (30 min) 

Kommer ikke, blevet forhindret. Kommer til april, når vi holder møde i april i København igen. Punktet 

droppes. 

MAD og NETWORKNING, især regionalt! 

EKSTRA PUNKT: Kampagnen v Kasper: 
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Præsentation af kampagnen ”Er patientens problem løst?” Kampagnerne er vores produkt, kun lavet i 

udvalget, en vigtig del af vores arbejde. Koordineret med PLO og DSAM’s bestyrelse. Kasper 

har skrevet artikel til Practicus. Månedskriftet vil også gerne have noget? Det gør Kasper. 

Der skal laves en App. Kasper beder om 20.000 kr. til dette. Diskussion frem og tilbage om app og 

forskellige muligheder. Konsensus om at der skal laves en app og at den skal være simpel. Den 

skal ikke opdateres. Sarah vil spørge sin mand, som er datalog om hvordan og hvorledes. 

Regning senest den 10/12. 

Maria: Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, som kan tage den videre ud i verden? Vi tager den op til 

januar. 

Kasper: Nye kampagner: Behov for flere personer, så det ikke kun er en der sidder med ansvaret. 

Svært med stor udskiftning af udvalget. Kan det gøres bedre? Mere fokus på det i udvalget. 

 

7. Evaluering af DSAMs Årsmøde, FYAM Årsmøde og Planlægningsgruppe 2019 

Kort evaluering af Årsmøde – form, indhold, FYAM Årsmødet, middag og fest. Der skal allerede 

nu nedsættes en Planlægningsgruppe for 2019. Dorte Jarbøl, praktiserende læge og professor 

på SDU er valgt af DSAMs bestyrelse og Anders Elkær, ph.d studerende ved SDU og medlem af 

DSAMs Regionsbestyrelse i Region Syddanmark er med. Er der en fra udvalget som har lyst til at 

være med i gruppen? Der har været sendt en mail ud til alle FYAM’er som deltog i dette års 

årsmøde om en kunne have lyst samt til ph-d forum, men ingen har meldt tilbage. 

Beslutningspunkt. Annemette Pihl Lundberg (20 min) 

Evaluering af årsmødet: Godt årsmøde, positiv udvikling, flere deltagere, mere håndgribelige/brugbare 

parallelsessioner, som kan tages med hjem og bruges med det samme. Godt med ph.d. cup. 

God promovering af et fagligt speciale. Godt med keynotespeaker, men debatten var lidt sløj.  

Karla, som var med første gang i år: Fedt at FYAM tager godt imod hvis man ikke har nogen at følges 

med. Det skal vi blive ved med at have fokus på i udvalget. 

Evaluering af FYAM årsmødet: Fint med Kim Agerholm Brogaard som oplægsholder. Måske ikke så 

optimalt med Gunver Lillevang og Niels Ulrik Holm (PLO’s næstformand)., men gav omvendt 

god debat.  

Planlægningsgruppe: Dorte Jarbøl har meldt sig som tovholder. Anders Elkær har meldt sig. Camilla 

Aakjær melder sig. Wuhuuuu! 

 

8. Foreløbigt regnskab 2018 og forslag til budget 2019 

FYAM-udvalget har et årligt budget fra DSAMs bestyrelse på 315.000 kr. Dertil har vi 100.000 

kr. i hensatte midler, som der gerne ses fra DSAMs side snart udnyttes, da de har været 

hensatte i flere år. 

Kasserer Signe Christensen vil hurtigt gennem gå det foreløbige regnskab for 2018, mens 

Annemette Pihl Lundberg vil komme med kassererens og formandskabets forslag til budget 

2019. Da gruppen først kan mødes og komme det nærmere i næste uge, vil bilag til dette 

forslag samt budget tages med til mødet, da det ikke er muligt at sende på forhånd. 
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Beslutningspunkt. Ansvarlig: Signe Christensen og Annemette Lundberg (20 min) 

Kort om budgettet 2018: Send gerne transportrefusion hurtigt. Vi har ikke brugt så mange penge. 

Gennemgang af budgetforslag 2019: Fordelingsnøgle til regionale grupper. Ingen kampagne, internat 

skal bruges til strategi.  

Forslag til hensatte midler på 100.000: 50.000 til tilskud til FYAM udvalgsmedlemmers deltagelse i 

NYGP 2019 og 50.0000 til en FYAM delegation på folkemødet. Vedtaget. Punkt til næste udvalgsmøde: 

Hvem skal med hvor og hvordan. 

 

9. Udpegninger til Styregruppen for PLO E, YL’s Almen Praksis udvalg samt DSAM/PLOs Rekrutteringsudvalg 

Der har været efterspurgt om nogle menige medlemmer kunne have lyst til at sidde i 

henholdsvis Styregruppen for PLO Efteruddannelse, YL’s Almen Praksis udvalg samt DSAM/PLOs 

Rekrutteringsudvalg. Der er 2 kandidater i spil og der skal besluttes hvilke poster de skal have, 

se bilag 1 for oplæg. Derefter skal der vælges en til Styregruppen for PLO Efteruddannelse 

blandt FYAM-udvalgets medlemmer. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (10 min) 

Ingen respons på mail der blev sendt ud til alle FYAM’er. 

Sara vælges til YL’s almen praksisudvalg og Anna vælges til Rekrutteringsudvalget. 

Mathilde (suppleant for Region Sjæland) melder sig til PLO-E. 

  

10. Internat 2019 

Der skal nedsættes en planlægningsgruppe for FYAM Internatet 2019. Det er den 15.-16. marts, 

et sted i Danmark eller på Island er der blevet foreslået! VI har tidligere talt om at indholdet 

skal være strategi og holdningspapirer fra FYAM-udvalget i forhold til andre udvalg. Dette skal 

endeligt vedtages og tages med i arbejdet med planlægningen. 

Planlægningsgruppen bestemmer lokation, program og forplejning. Der skal være 2-3 i denne 

gruppe som sparre med formandskabet i forhold til indholdet og programmet, så det passer 

sammen.  

Budgetforslag er 60.000 kr. inkl. transportrefusion. Vi kan blive 29 personer, hvis alle kommer 

inkl. alle ph.d næstformænd og suppleanter og udpegninger.  

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Lundberg (20 min) 

Vi skal have nedsat en planlægningsgruppe: Vi kan blive op til 29. Vi var kun 8 i Aalborg. Vi skal have 

flere med. Vi dropper Island. Søren foreslår København. 

Ladan og Signe melder sig som arrangører. 

Formandskabet sørger for struktur og indhold – emnet er strategi (udskudt fra sidste år). 

Vi skal have udviklet holdningspapirer til de forskellige udvalg vi er repræsenteret i, samt regionale 

aktiviteter. Det er derfor vigtigt at der er fremmøde fra alle udvalg og regioner, så reserver weekenden 

allerede nu. 
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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.  

Byd gerne ind med forslag til artikler til både Practicus og månedsskriftet, gerne hvis der sker noget 

spændende i udvalget. 

  

12. Remindere/orientering – fast punkt! 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

 

13. Eventuelt 

A. Camilla: Foreslag til PLO-E: Svært at rekruttere SAMS’ere i år til lægedage. Man kan i stedet 

evt. skrive ud til de medicinske fakulteter og rekruttere studerende generelt. God reklame 

for almen medicin. 

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

