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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 13. november kl. 17:00-20:00, Bella Center, Lokale 180 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Præsentationsrunde (tilstede) (afbud) (online) 

Jesper Bossel Holst Christensen (formand), Emil Holm (medlem for Region Syd), Ladan Aloudal 

(medlem for Region H) (med fra kl 18), Karla Krohne-Nielsen (suppleant for Region H), Cecilie 

Vedsted (medlem for Region Sjælland) (ikke dukket op), Mathilde Vennike Olsen (suppleant for 

Region Sjælland), Anne Mette Torp (medlem for Region Midt), Sophie Blumensaadt Madsen 

(suppleant for Region Midt), Ellen Jensen (medlem for Region Nord), Emil Bakkær Haastrup 

(suppleant for Region Nord), Simon Glerup (medlem af Int Udv) (med fra kl 18), Kristine Munk 

Johannesen (medlem af VIA), Kamille Amalie Bahn Glerup (medlem af VIA), Sarah Hussein 

(suppleant i VIA), Theis Voss (suppleant i VIA), Ida Vester Feilberg (medlem af kvalitetsudv), 

Gustav Genét (suppleant i kvalitetsudv), Kristine Henderson Bissenbakker (suppleant for phd 

næstformand KBH), Rikke Vognbjerg Sydenham (medlem af forskningsudv phd), Theis Trabjerg 

(suppleant for phd næstformand Odense), Nanna Holst Jessen (medlem af forskningsudv phd 

næstformand Århus), Astrid Bønnelykke (suppleant for phd næstformand Århus), Tamana 

Afzali (phd næstformand Aalborg), Camilla Aakjær (suppleant for phd næstformand Aalborg), 

Sara Radl Mortensen (YLs AP Udv), Jonas Ebert (FYAM-redaktør Practicus), Negar Pourbordbari 

(medlem af forsknigngsudv, Formand phd forum), Simon Johansen (suppleant phd 

næstformand nord, phd) 

3. 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. 

Venligst husk skriftlige beretninger på www.dsam.intras.dk, hvis man ikke møder fysisk. 

Orienteringspunkt. Præsentation: Alle. Tid: 25 min 

 

Jesper formand: Realistisk medicin er et nyt fokus i DSAM. Rydde op i vejledninger.  

Sarah: skriftlig orientering fra almen praksis udvalget 

Matilde, Region sj: stor tilslutning til julearrangement  

Ida, Kvalitetsudvalget: man er nået et stykke videre med arbejdet omkring at oprette en 

Vidensbank for kvalitetsprojekter. Forventes lanceret først i det nye år.  

Karla, Region H: stor tilslutning til fyraftensmøder og gode regionale kræfter. Udfordringer 

med at holde budgettet. Debat om rammerne for sommerfesten. Ønske om at lave mindre og mere lokale 

netværk/arrangementer. Simon vil tage det med “hjem” og forhøre  

http://www.dsam.intras.dk/
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Karla og Jesper, Status på Spørgeskema ang uddannelseskvaliteten af hoveduddannelsen: man 

har fået feedback på spørgsmålene fra forskningsenheden i Odense, som foreslår en anden løsning med 

audits, hvor man følger få personer over lang tid. Man forsøger at oprette en arbejdsgruppe i samarbejde 

med forskningsenhederne. 

Ellen, region nord: speeddating-arrangement for fase 3 læger med for få tilmeldinger. Bedre 

tilslutning til julefrokost. 

4. Orientering fra formanden 

o Opgave- og ansvarsdeling m. medlemsinvolvering.  

o Fokus på regionale aktiviteter, faglighed & socialt fællesskab. 

o Lægemangel, meningsfuldt at være læge på land og i by. 

o Arbejdsgrupper (f.eks. Årets tutor, internat, kampagne) i udvalget, tovholdere. 

Orienteringspunkt. Præsentation: Jesper BHC. Tid: 15 min 

 

Formanden fortæller om visioner og bud på en retning for fyam i den kommende periode: 

1) Regionale aktiviteter, medlemsinvolvering og ansvarsuddelegering 

Den regionale repræsentants rolle og opgaver diskuteres. 

2) Lægedækning og rekruttering 

3) Mere fokus på arbejdsgrupper på fyam-udvalgsmøderne frem for primært orienterende 

funktion. 

Punkt 3 diskuteres. Bekymring om at få for mange arbejdsgrupper sat i gang. Også behov 

for løbende orientering til møderne. Vi taler om at afprøve arbejdsgrupper, der kan rykke 

på mindre afgrænsede opgaver. Det vil kunne gøre udvalget mere dynamisk. 

Der kommer forslag om at gentage “Rp supervision”s kampagnen. Der aftales at 

kampagnemateriale skal ud til alle regionale temadage.  

 

Orientering om udpegning af Årets tutor (arbejdsgruppe) 

 Orientering og debat. Præsentation: Sara RM. Tid: 20 min 

 Punktet udgår, da Sara RM ikke deltager i mødet. Hun giver en skriftlig redegørelse på intra. 

5. Økonomi 

 Kort om budget fra tidl. kasserer 

Budget ligger i Onedrive under ”Budget og orientering” til alles orientering. 

Vi har penge til overs. Vi skal have udarbejdet retningslinjer for hvordan vi disponerer over disse midler. Det 

aftales, at vi til næste gruppe laver en arbejdsgruppe, der tager hånd om dette. 

 

6. Planlægning af FYAM Internat marts 2020  
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 Idéer og forslag. Arbejdsgruppe tæller lige nu: Jesper, Ellen, Annemette og Sophie. 

Orientering og debat. Præsentation: Jesper BHC. Tid: 20 min 

Forslag: Moesgård museum i Århus en lørdag i marts. Endags-arrangement. Mulighed for 

overnatning fre til lør. Vi stemmer om dato og aftaler lørdag 14/3. 

7. FYAM Kampagne 2020?  

   

 Orientering og debat. Præsentation: Jesper BHC. Tid: 20 min 

Forslag om at vi har et fokusområde i stedet for en ny kampagne, som der ikke er motivation for i udvalget 

aktuelt. Der er enighed om fokusområde “Rekruttering/lægedækning”. Det skal være punkt på næste 

dagsorden og emnet for internatet. 

PAUSE (20 min) 18:40-19:00 

8. Valg  

 A) Næstformand nov 2019 – okt 2021 

  Ellen Jensen er kandidat 

Ellen er valgt uden modkandidater. 

 B) Kasserer nov 2019- okt 2021 

  Gustav Genet er kandidat 

Gustav er valgt uden modkandidater. 

C) Suppleant til FYAM-Udvalget for Region Syd nov 2019 – okt 2020 

 Antonio Andersen er valgt 

Ingen kandidater. Vi spørger ud til medlemmerne igen. 

 

D) Suppleant til DSAM Internationalt Udvalg nov 2019 – okt 2020 

Antonio Andersen vælges uden modkandidater. 

E) 2 udpegning til YLs AP Udvalg nov 2019 – okt 2021  

Sara Radl Mortensen er kandidat 

Anders Voldby er kandidat 

Begge er valgt uden modkandidater  

F) Observatør i PLOs bestyrelse nov 2019 – okt 2021 

 Hvis det er umuligt at finde andre, vil Ellen tage ansvaret på sig. Men vi aftaler først at 

spørger ud til medlemmerne igen i håb om at finde en ildsjæl. 

G) To medlemmer til PLO/DSAM Rekrutteringsudvalg nov 2019 – okt 2021 

Nur Nabil Ahmad er kandidat 

Anne Sophie Westin er kandidat 
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Begge er valgt uden modkandidater. 

 Valgpunkt. Præsentation: Alle. Tid: 20 min 

9.  Samarbejde mellem arbejds- og almen medicin 

 Orientering. Præsentation: Ellen J. Tid: 20 min 

Møde mellem Anders Beich, Jonatan Schloss fra PLO, næstformand for arbejdsmedicin og Ellen er afholdt 

omkring at styrke samarbejdet. Der er områder, hvor arbejdsmedicin gerne vil aflaste os. Ideer og indspark 

er velkomne. 

10. Nyheder og artikler 

Herunder diskussion af, om vi når godt nok ud til vores medlemmer? Oplevelse af meget lidt 

respons på nyligt arrangement i Nord. Bruger vi alle de kanaler, vi har, eller er der nye metoder 

til at nå ud til medlemmerne? 

Hvilke nyheder har vi i den næste tid fra udvalget, DSAMs stående udvalg, regionalegrupper 

mv. 

Medier; FYAM nyhedsbrev, Practicus, Månedsskriftet, Facebook.  

Præsentation: Jesper BHC/Jonas E. Tid: 15 min 

12. Eventuelt  

• Plakat til venteværelset fra FYAM’er (se bilag) 

Plakat der formidler hvad en uddannelseslæge er til patienterne i praksis. Jesper lægger på 

intra, så vi kan komme med kommentarer. 

• Folkemødet på Bornholm, hvem er interesseret? 4-5 pladser. 

Vi mangler afklaring omkring om dsam inviterer nogle fyam’er medi deres delegation eller 

om vi selv skal financere at sende fyam’er afsted. Yderligere drøftelse vil foregå på intras. 

• Pride-deltagelse København?  

Forslag om at dsam/fyam deltager og viser rummelighed og mangfoldighed. Evt 

sammenkoble deltagelsen med et fagligt indspark til praktiserende læger. Enighed om at 

det er et fint område at sætte mere fokus på. Bekymring omkring om det kan blive for 

ekstremt og hvad man skal stå på mål for. Jesper formulerer et skriv, som lægges på intra 

til afstemning forud for indsendelse til bestyrelsen. 

Orientering om kommende møder 

2019 

11.-15. november LÆGEDAGE 

Onsdag d. 13. november FYAM Udvalgsmøde, Lægedage, København, kl. 17.00-20.00 

2020 

Onsdag d. 15. januar FYAM Udvalgsmøde, Odense  

Marts   FYAM Internat, et sted i Danmark 

Torsdag d. 23. april  FYAM Udvalgsmøde, Aarhus 

11.-14. juni  Folkemøde, Bornholm 

23.-24. juni  VdGM Preconference, Berlin 
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24.-27. juni  WONCA Europe Conference, Berlin 

Tirsdag d. 2. juni FYAM Udvalgsmøde, Aalborg 

Tirsdag d. 18. august  FYAM Udvalgsmøde, København 

Torsdag d. 1. oktober FYAM Udvalgsmøde m. overnatning, Kolding  

2. oktober  DSAM Årsmøde, Kolding 

3. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde, Kolding 

23.-27. november  LÆGEDAGE 

Onsdag d. 25. november  FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 

Datoer for andre internationale kongresser findes her: 

https://woncaeurope.org/content/events?id=all    

Remindere/orientering 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

 

https://woncaeurope.org/content/events?id=all
https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/

