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FYAM-udvalgsmøde 

Fredag d. 15. marts kl. 13.00-15.00, Hindsgavl Slot 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Ordstyrer og referent: Annemette  

2. Tilstede 

Annemette Pihl Lundberg (formand), Signe Christiansen (repræsentant, Region Syddanmark), 

Karla Krohne-Nielsen (suppleant, Region Hovedstaden), Jonas Engroth (suppleant, Region 

Syddanmark), Jesper Christensen (suppleant, Internationalt Udvalg), Anne Mette Torp 

(repræsentant, Region Midtjylland), Ellen Jensen (suppleant, Region Nordjylland), Mathilde 

Olsen (suppleant, Region Sjælland) 

3. Valg af næstformand 

Mara Bundgaard har valgt at trække sig som næstformand, da hun har besiddet posten de 

sidste 2 år. Der skal derfor konstitueres en ny næstformand. Der bliver dog afledt en diskussion 

omkring næstformandsposten ud fra dette punkt. Som det aktuelt står skrevet i vedtægterne 

er næstformanden ikke nævnt. Det har tidligere været en intern konstituering, men senest har 

Maria været en ekstra i FYAM-udvalget, da hun ikke genopstillede som regional repræsentant 

ved valget i 2017, men fortsatte som næstformand. Der er fordel og ulemper ved begge dele, 

altså direkte valg af næstformand som formand eller intern konstituering blandt de regionale 

repræsentanter. 

Vi enes om at der generelt skal ses på vedtægtsændringer endnu en gang, de planer som ligger 

fra 2015 er nok allerede forældede, men det må der arbejdes på. Vedtægtsændringer skal 

godkendes på DSAMs repræsentantskabsmøde og det vil være realistisk at arbejde med dette 

den kommende tid og have et forslag klar til juni 2020 med henblik på at lave en opstilling til 

DSAMs bestyrelse og derefter til godkendelse på DSAMs Repræsentantskabsmøde i efteråret 

2020.  

Der nedsættes en arbejdsgruppe med aktuelt Jesper Christensen og Anne Mette Torp, andre 

må meget gerne melde ind, såfremt man vil være med i dette arbejde. 

Valg af næstformand. Ellen Jensen har overtaget repræsentantposten fra Emil Petersen fra 

Region Nordjylland, da denne har fratrådt i utide. Ellen Jensen stiller op som næstformand, 

Anne Mette Torp og Sige Christiansen har også interesse, men er aktuelt meget aktive på 

andre punkter. Ellen Jensen vælges derfor til næstformand frem til DSAMs Årsmøde 2019, da 

repræsentantposten fra Region Nord er på valg grundet Emil er fratrådt i utide. 

4. Udpegning af observatør til PLOs bestyrelse 



  Side 2 af 3 

Maria Bundgaard har været FYAM observatør i PLO’s bestyrelse gennem 2 år og har udtrykt 

ønske om at fortsætte med denne post. Da Maria ikke længere har en post i FYAM-udvalget 

udpeges hun af FYAM-udvalget til observatør i PLO’s bestyrelse. For at det skal passe med 

fremtidige udpegninger bliver det frem til oktober 2020, altså 1½ år med mulighed for 

genudpegning 1 gang (samlet 5,5 års funktionstid). 

5. Orientering om Lægetorvet på Lægedage 2019, nyt koncept fra DSAM 

Kort orientering om en ny model på Lægetorvet: ” DSAM laver en stand med ét udtryk, hvor 

tema fx kan være synlighedskampagnen under overskriften ”det gør en forskel, at vi kender 

hinanden” som på den måde kan forene alle de udvalg, der ønsker at blive repræsenteret. 

Udvalg tilbydes, at de kan få lagt materiale på DSAM’s bogreoler, og de er velkomne til at indgå 

i bemandingsplanen med hovedfokus på det fælles tema, dog ikke med samme antal hoveder 

som hidtil. DSAM-udvalg skal gøres opmærksom på det nye koncept og muligheden for at 

deltage og de præmisser, der gælder ift. at medbringe dialogbaserede værktøjer, men at de 

altså ikke kan reservere plads på selve standen og ikke får indflydelse på indretning.” 

Annemette Lundberg vender tilbage med mere information om hvor mange vi må være på 

Lægetorvet og hjælpe med bemandingen, om det er 2 dagligt (pånær fredag) som vanligt eller 

hvad sekretariet tænker om dette. Vores tidligere kampagner kan ligge på bodreol sammen 

med supervisionskopperne. 

6. Status på FYAM på Folkemødet 

Maria Bundgaard har stået for dette, men uvist om hun fortsat er med. Afventer en 

tilbagemelding fra hende. Ellen Jensen, Signe Christiansen, Søren Refsgaard Christensen og 

deltager. 

Tilføjelse: Maria Bundgaard deltager fortsat og vil fortsat være kontaktperson til DSAM, PLO og 

Allinge Lægehus. 

Signe Christiansen spørger til om det er muligt at få tabt arbejdsfortjeneste. Der er afsat 

50.000 kr til dækning af udgifter i forbindelse med Folkemødet, så såfremt det er indenfor de 

rammer, kan der dækkes tabt arbejdsfortjeneste, såfremt man har fri uden løn. 

7. Status på NYGP Prækongres 

Status fra Anne Mette Torp er at der er 8 aktive i HOC-gruppen og at mange arbejdsopgaver er 

uddelegeret og der er styr på det. Aktuelt 39 tilmeldte. Der har været spørgsmål fra især 

nordmænd om det er muligt kun at deltage i Prækongres og ikke Nordisk kongres. Det har der 

været bestemt fra starten at det ikke er muligt, Anne Mette Torp har sent forespørgslen videre 

til NYGP, men ikke fået svar. Opbakning fra FYAM-udvalget til at det er præmis at man man 

deltager i begge, da Prækongressen ligger op til netværk får Nordisk kongres og at der støttes 

op om at øge deltagerantal på Nordisk Kongres.  

8. Status på FYAM på Nordisk kongres 

Ladan Mohammad har overtaget den videre planlægning i forhold til overnatning og transport. 

De tilmeldte er: Sara Radl Mortensen, Mathilde Olsen, Gudrun Sigurdsdottir, Ladan 

Mohammad (obs tilmeldt både Prækongres og Folkemøde), Emil Petersen og Kristine 

Johannesen.  
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9. Eventuelt 

1. Spørgsmål fra Karla/Ladan omkring organisering/observatørpost i FYAM Hovedstaden 

Karla/Ladan har fået en forespørgsel fra Lise Dyhr (formand for DSAMs Regionsbestyrelse i 

Region Hovedstaden) omkring en observatørpost i FYAM Hovedstaden for FYAM-

repræsentanten Mette Arbjørn i FYAM Hovedstaden. Annemette Lundberg afklarer lige 

forholdene og strukturen i henholdsvis DSAMs Regionale bestyrelser og FYAMs regionale 

struktur. Der benyttes ikke observatør-poster regionalt i FYAM, men alle er velkomne til at 

deltage i regionale aktiviteter og holde sig orienteret i forhold til hvad der står i FYAM regi, så 

det kan tages med i DSAM regi regionalt. 

2. Spørgsmål fra Karla/Ladan omkring honorering af kasserer i FYAM Hovedstaden 

Kassereren i FYAM Hovedstaden laver et stort stykke arbejde. Spørgsmålet kommer efter 

information om FYAM-udvalgets medlemmers deltagelse i Folkemødet og Nordisk kongres. 

Afklaring om at det er ekstraordinært at FYAM-udvalgsmedlemmer/observatører/udpegninger 

deltager i disse arrangementer i år grundet de hensatte midler og der generelt ikke honoreres 

arbejde i de regionale grupper, men det er op til FYAM Hovedstaden selv i forhold til det 

afsatte budget.   

3. Spørgsmål fra Karla omkring en oversigt over netværksgrupper 

Der er stor efterspørgsel efter netværksgrupper i FYAM Hovedstaden, tidligere har der været 

en aktiv der har stået for initiering og koordinering af disse grupper. Snak omkring hvad der 

findes at supervisions/netværkss og 12-mandsgrupper i andre regioner: 

Region Hovedstaden: Obligatoriske netværksgrupper i intro med deltagelse af en AMU, ca. 

hver måned. 

Region Sjælland: Obligatoriske sparringsgrupper i KBU- og intro. 3 timer/måned, alene. Ikke 

obligatoriske supervisionsgrupper, 1 gang månedligt i fritiden med betalt supervisor af 

regionen. 

Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland: 12-mandsgrupper i hoveduddannelsen, 

initieret af DYNAMU’er. 

Snak omkring at via FYAM at få arrangeret netværksgrupper – både for KBU, intro og 

hoveduddannelse. Karla vil starte med at se på dette i FYAM Hovedstaden og måske kan det 

spredes til de andre regioner med regionale forskelle. 

4. Anmodning om FYAM-medlem af Patientsikkerhedssporet under DSAMs Kvalitetsudvalg 

Anmodning fra FYAM medlem af DSAMs bestyrelse Lasse Eck om udpegning af medlem til 

dette spor, deltagelse i møder i STPS og i selve sporet. Ingen der umdidelbart har interesse, 

Karla spørger om der skal spørges ud regionalt. Annemette Lundberg spørger Lasse og melder 

tilbage. 

Efter mødet mail fra Lasse Eck om at Mette Arbjørn, FYAM-repræsentant i DSAM Hovedstaden 

gerne vil være aktiv i sporet, således ikke behov for andre aktuelt. 


