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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 15. januar kl. 17.30-21.00, Odense 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Ordstyrer: Signe Christiansen 

 Referent: Sara Radl 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

 Anne Mette Torp, Region Midt, rep.  

Kristine, Region Sjælland, rep. og VIA rep. 

Ellen Jensen, Region Nordjylland, Suppl. 

Jesper, Internationalt udvalg, suppl. 

Anne Sofie, Formand SAMS Odense 

Sara Radl, AP-udvalg, FYAM rep. 

Karla, Region Hovedstaden, suppl.  

Jonas Ebert, FYAM redaktør i practicus 

Signe Christiansen, Region Syddanmark, rep., kasserer 

Maria Bundgaard, Næstformand 

(Annemette Pihl Lundberg, formand på Skype) 

(Sarah Hussein, suppl. I VIA på Skype) 

3. Hurtige datoer  

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

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 

Torsdag d. 3. oktober FYAM Udvalgsmøde m. overnatning, Kolding 

4. oktober  DSAM Årsmøde 

5. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde 

11.-15. november LÆGEDAGE 

Onsdag 13. november FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 
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4. Orientering fra udvalg og regionale grupper 

Meget kort mundtlig orientering fra alle til stede fra deres poster i diverse udvalg og regionale 

grupper om seneste nyt derfra. 

Orienteringspunkt. Alle (30 min) 

Reg.midt (Anne Mette): Ny suppleant valgt for 1 år. Nyt fyraftensmøde om 1 uge. Temaet for 

midt 2019: Arrangere fyraftensmøder, der ikke KUN arrangeres i Aarhus. Men der mangler 

“lokale” kræfter andre steder end i Aarhus.  

 

Nordisk prækongres (Anne Mette): Går fint. HOC-gruppen har vokseværk. Ca. 10-15 

tilmeldinger aktuelt. Plads til 80 + arrangører. Evt. SAMS-hjælp fra Odense til afvikling.  

 

Reg, Sjælland (Kristine): Arrangement med DSAM netop aflyst pga. manglende oplægsholder. 

Kristine har kørt karrierecafeen, men går snart på barsel.  

 

Videreuddannelsesudvalget (Kristine): Fokus på undervisning på medicinstudiet = mere almen 

medicin tidligere på udd., samt en råd tråd gn. udd.. Usikkert, hvad vi lige skal bidrage med akt. 

 

Region nord (Ellen): fyam ved at starte på i nord. Haft første møde i dec., det gik godt. planer 

om to arrangementer: 1) praktiserende lægers karrierevalg, 2) Speed-dating 

 

AP-udvalg (Sara og Signe): Sara deltog ikke i mødet i dec. Nyt møde i Januar. Signe: Kim 

(formand i AP.udvalg) forhandler med PLO om fase 2+3 overenskomst + andre YL i praksis (eks. 

vikarer). 

 

International udvalg (Jesper): Møde slut nov: orientering om forskellige internationale udvalg. 

Intet nyt fra VdGM. Problemer med at finde værtspraksiser ifm. exchange, Hippocrates. 

Venteliste for at komme til DK for yngre almen medicinere/nye almen mediciner fra udlandet. 

Hvis nogle praksisser har lyst til at være værtspraksis, kan man bare skrive til Jesper.  

Ulrik Bak Kirk, manager af EQuiP (Gruppe under WONCA for kvalitetsforbedring i almen 

praksis): Ønsker sig Dansk Sommerskole for kvalitetsforbedring i AP. Sommer 2019 ifm. 

WONCA i Bratislava. Hvis nogen er interesseret i at hjælpe med det, kan man kontakte Jesper. 

Maria vil gerne hjælpe til. Jesper formidler kontakt.  

 

Region Syd (Jesper og Signe): Prøver at arrangere et fyraftensmøde om kiropraktik i feb. Bruger 

Nem-Tilmeld til fyraftensmøder.  

 

Region Hvd.stad (Karla): Fulde tilmeldinger til fyraftensmøder, max ét arrangement om 

måneden. Meget ivrige folk i styregruppen.  

 

Rekrutteringsudvalg (Anne Sofie og Maria): Mange medicinstud. I Odense kommer ikke i klinik i 

almen medicin pga. manglende klinikpladser. Der er arrangeret en forestående undersøgelse 

om hvad de studerende kan ønske sig fra fakultetet. 

Efterspørger FAQ’s til www.almenmediciner.dk fra Lægeforeningen. 
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GYL-projekt (Jesper): Nyt projekt: Sparringsgrupper i almen praksis under KBU’en. 

Sparringsgrupper i KBU’en, der er obligatorisk i Regions Sjælland. Ca. 8 KBU’er omkring 

hinanden. Det projekt ligger nu i AP-udvalget.  

 

PLO (Maria): i sam.arb. DRe + SUM, ny kampagne, målgruppe: 1) studerende, 2) KBU’er, 3) 

yngre AP + 4) nye AP, Mål: køb praksis. Til foråret.  

 

DSAMs Synlighedskampagne (Maria): “Reklame for AP” – Hvis min læge ikke var her. Maria og 

Karla snakkes ved om børnetegninger. Optagelse til film i marts. Lancering formentlig i løbet af 

foråret.  

 

DSAMs bestyrelse: ikke møde i bestyrelsen siden sidst. Næste møde d. 6/2. AM kan ikke 

deltage. 

 

Kvalitetsudvalget (Annemette): Claus Rendorf er nu seniorlæge i Græsrodssporet og de er ved 

at afprøve en skabelon for indsamling af projekter til databasen.  

 

5. FYAM Kampagnen 2017-2018: Er patientens problem løst?  

Hvor langt er Sarah/Kasper omkring en simpel app til kampagnen? Hvad skal kampagnen 

herfra? Skal der nedsættes en arbejdsgruppe for det videre arbejde med at udbrede 

kampagnen til FYAM’ere, DSAM’ere og kollegaer på sygehuse og hospitaler? 

Beslutningspunkt. Maria Bundgaard (30 min) 

Sarah Hussein har formidlet arbejdet videre til hendes mand, som der er lavet en aftale på at 

bruge 70 timer på at udvikle en simpel app. App’en til Iphone er lige ved at være færdig og han 

er i kontakt med Kasper Lorenz Johansen omkring de sidste detaljer.  

 

Info om kampagnen: På Facebook og i nyhedsbrev, når app’en er færdig. 

Diskussion omkring målgruppen. På Lægedage var flere yngre læger i tvivl om hvad kortet 

skulle bruges til, da det allerede er det man gør. Men meget stor interesse for det på 

Specialernes dag på SDU for de studerende. Evt. målgruppe: Snart-færdige-studerende/KBU-

læger i AP/SAMS’ere/Specialernes dag og lign. På de andre universiteter/underviserne fra 

forskningsenhederne. 

 

Maria: Mailer med Sanne Bernard cc. Jonas, om at sende kasse med blandede lommekort til 

forskningsenhederne. 

 

Ny stillingtagen, når appen er klar, både til iPhone og android. 

 

6. Practicus 

Jonas Ebert er ansat som ny Practicus-redaktør. Først en orientering omkring ham, bladet og 

deadlines i 2019. Dernæst en diskussion om, hvordan vi skal fastholde FYAMs synlighed i bladet.  

Diskussionspunkt. Jonas Ebert (20 min) 
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Nyt design, lidt kortere = lidt færre artikler. Der er altid plads til SAMS- og FYAM-indlæg. 

Ønske: FYAM indlæg i hvert blad. FYAM kan i hvert fald få mindst 3 sider.  

 

Ideer til FYAM-indlæg: 

Kampagnen, “Er pt. problem løst?” – når app’en er klar. 

Nyheder fra FYAM: hvad er der sket siden sidst? 

Indlæg om fyraftensmøder, repræsentanternes arbejde 

Nyt fra udvalg 

Forskellige debatindlæg fra FYAM’er. 

Beretninger/oplevelser i AP. 

Lidt basalt om FYAM og udvalgsarbejde, eks: hver FYAM rep. skriver noget letlæseligt om hver 

regionalt FYAM.  

Indledning om FYAM fra formand. 

Practicus deadlines i foråret: 25/1 (ledelse), 4/3, 8/6 

Går typisk i trykken 6-8 uger efter deadline.  

Skriv til Jonas inden, hvis deadline skal flyttes, jonasebert@dsam.dk 

1 side i bladet er ca. 2200 tegn inkl. mellemrum. Der efterspørges FYAM indlæg på 

300-400 tegn i alt. 

Spred desuden ordet til fyraftensmøderne.  

Annemette Pihl er kontaktperson til Jonas.  

Kristine + Annemette er tovholdere på “FYAM 1-0-1” til næste Practicus om FYAM i DSAM og 

præsentation af de regionale repræsentanter og suppleanter. 

Maria skriver reportage om Temadag fra Lillebælt ang. bl.a. arbejdsmiljø. 

 

7. Evaluering af FYAM-standen på Lægetorvet under Lægedage 

Evaluering af FYAM-standen på Lægetorvet under Lægedage. Hvad var godt, hvad var mindre 

godt, gode ideer til næste år. Hvordan med bemandingen, skal der være nogle om fredagen, 

kommer FYAM’ere hen på standen? Andre måder at nå vores medlemmer på Lægedage? 

Diskussionspunkt. Annemette Pihl Lundberg (15 min) 

 Planlægningen af Lægedage 2019 begynder allerede i april, derfor evaluering nu.  

Sarah H: Nemt at være med, også som nyvalgt og det gik godt.  

Karla: Enig. Godt at stå sammen med DSAM. Stod alene som nyvalgt.  

Jesper: Godt med merchandise, især Supervisionskopperne. OK at stå alene fredag. 

AM: Vi skal være der alle dage.  

 

2019: Stand på Lægetorvet sammen med DSAM og sekretariatet. Bemanding af 2 personer 

mandag-torsdag og 1 person fredag. Godt med merchandise i form af kampagnerne. En ide til 

noget nyt kunne være en køleskabskalender med arrangementer eller en plakat/postkort med 

kampagner og/eller FYAMs struktur. 

Hurtig udmelding, hvornår man skal stå, og at også nyvalgte kan bemande standen.  

Der var ikke nok slik, måske var der købt 1,5 kg sidste år – ikke nok.  

 

8. FYAM Internat 2019 
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Hvor skal vi hen? Endeligt program i forhold til ankomst og afrejse, så der kan laves NemTilmeld 

med tilmelding. Håber alle har husket at ønske fri. 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Ladan Mohammad Aloudal og Signe Christiansen (20 min) 

 Indhold: Visioner + udvalgene + kommissorium. Strategi/holdninger/visioner for FYAM. 

Hvad synes vi i FYAM er vigtigt i de forskellige udvalg? Socialt arrangement. 

 

Program, forslag: 

FREDAG 

12: frokost 

12.30/13: udvalgsmøde 

19.00-: Middag og socialt 

 

LØRDAG 

9: morgenmad 

9.30: udvalgsmøde 

12: frokost 

13: farvel.  

 

Sted afhænger af hvor mange vi bliver, da det er svært at bestille noget hvis der kommer 29 

eller blot 15. Vi enes derfor om at der laves en Nem-Tilmeld til internatet med frist 1. februar. 

Bindende tilmelding. Så finder Signe og Ladan ud af, hvor det skal være efterflg.  

 

Vi diskuterede fordele og ulemper ved at vælge en fast lokation centralt i DK. Fordele 

nemmere at planlægge fra år til år. Ulempe kommer ikke rundt og besøger regionerne.  

I SAMS går planlægningen på tur mellem de regionale formænd/kvinder. Det fungerer godt. 

Intet besluttet, kan tages op ifb. med evaluering af årets internat.  

 

 

9. Folkemøde 2019 

Hvem skal med og hvordan? Der er bestilt busbilletter til fem personer. Vi skal sove i telt i 

Allinge lægehus’ baghave. Forslag til FYAM mærkesager vi skal tage med til folkemødet? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Maria Bundgaard (20 min) 

Maria har købt billetter til 5 personer til Bornholm med bus/færge:  

Onsdag d. 12. juni, fra København kl. 12.40 – lør. 15. juni fra Bornholm 14.30, i København kl. 

17.30. 

Overnatning: Vi kan låne Allinge Lægehus’ baghave til at slå telt op.  

Repræsentanter fra DSAMs bestyrelse og PLO kommer også.  

Pga. billigere busbilletter og billig overnatningsmulighed → mulighed for lidt tabt 

arb.fortjeneste tors + fre. For de 5. 

 

SAMS’ere arbejder på at komme med. SAMS må selv dække deres udgifter.  

 

Hvilke 5 skal med? Man kan melde sin interesse. Maria laver en tråd på Intra, og hvis man vil 

deltage på Folkemødet kan man melde til Maria/på tråden på Intra. 

Hvordan vælger vi? Det finder vi ud af – Først melder interesserede ind.  

Hvornår beslutter vi, hvem der skal med? Vi beslutter, hvem der skal med umiddelbart FØR 

internatet.  
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Deadline for tilkendegivelse til Maria: 22. januar 

Hvis ikke der er fem FYAM’er, der skal med, kan SAMS’ere overtage billetterne.  

 

Delegationen mødes efter internatet og planlægger de praktiske ting og forbereder aktiviteter 

mv. På Internatet besluttes overordnet formål og ramme for FYAMs deltagelse på Folkemødet 

2019. 

 

10. Nordisk kongres 2019 

På forrige udvalgsmøde afsagde vi 50.000 kr. af de hensatte midler til at nogle fra udvalget kan 

deltage i Nordisk kongres. Hvordan de midler skal fordeles, afhænger af hvor mange der 

skal/kan/vil med. Early bird er 3600 kr. for Nordisk kongres, 675 for Prækongres, inden 15. 

marts. Overnatning? Transport? 

Beslutningspunkt. Ansvarlig: Annemette Pihl Lundberg (20 min) 

Formålet er at networke og vise FYAM-udvalget og FYAM frem til vores nordiske kollegaer og 

vores danske medlemmer. Derfor ikke en stand, men at man er synlig med en FYAM T-shirt og 

klar på at networke og udbrede kendskabet til FYAM. 

Hvordan skal de midler fordeles? Medlemmer i FYAM-udvalget (regionale repræsentanter, 

valgte i stående udvalg samt udpegede fra FYAM-udvalget). 

De 50.000 kan fordeles med at 8 deltager på vegne af FYAM-udvalget i Prækongres og kongres 

inkl. overnatning i 4-mandsværelser på vandrehjem og leje af cykler. 

Der lægges en tråd op på Intra af Annemette omkring tilmelding. 

Tilbagemelding til Annemette inden d. 22. januar ved interesse. 

 

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.  

Annemette: Der er for lidt aktivitet på den store gruppe på Facebook. Er ikke selv god til de 

sociale medier, men måske noget vi kunne deles om? Vi laver følgende fordeling: 

Twitter-ansvarlig: Maria 

Facebook + instagram: Anne Mette 

National-Nyhedsbrevsansvarlig: Annemette 

Regionale-nyhedsbrevsansvarlige: Reg.rep. 

 

12. Remindere/orientering – fast punkt! 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

 

13. Eventuelt 

https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/
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A. Alle er velkomne til FYAM fyraftensmøder, ikke kun FYAM-medlemmer. Evt. forsøg 
rekruttering af KBU-læger ved at kontakte videreuddannelse sekretariaterne i regionen 
mhp. at udsende invitationer til fyraftensmøder elign. De har deres mailadresser.  

B. Intra: Husk at brug det. Annemette får de sidste/nyeste medlemmer med.  
C. Fungerer godt med mail-tilmelding til udvalgsmøderne. Download evt. outlook kalender-

appen, så kan mødet accepteres direkte i kalenderen. 
D. Annemette laver mødeindkaldelser til resten af året. Nu.  
E. Referatet skal sendes til: fyam-formand@dsam.dk og fyam-naestformand@dsam.dk  

 

mailto:fyam-formand@dsam.dk
mailto:fyam-naestformand@dsam.dk

