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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 18. juni kl. 17.30-20.30, Aalborg 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Anne Mette Torp som ordstyrer  

Annemette Lundberg som referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) Foreløbig har følgende meldt tilbage: 

Fysisk: Annemette Lundberg (formand) Anne Mette Torp (Rep. Region Midt), Ellen Jensen 

(Rep. Region Nord, næstformand), Gudrun Sigurdardottir (Rep, Internationalt udvalg), Jesper 

Christensen (Suppl. Internationalt udvalg), Kristine Munk (Rep. Region Sjælland), Maria 

Bundgaard (Udpeg. PLOs bestyrelse), Sara Radl (Udpeg. YLs AP-udvalg), Tamana (pH.d Forum, 

Aalborg), Mathilde Olsen (Suppl. Region Sjælland), Jonas Ebert (FYAM redaktør fra Practicus). 

 Virtuelt: Karla Krohne (Suppl. Region Hovedstaden). 

3. Hurtige datoer  

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

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

Onsdag d. 28. august FYAM Udvalgsmøde, Aarhus (kl. 17.00-20.00) 

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

Torsdag d. 3. oktober FYAM Udvalgsmøde m. overnatning, Kolding (kl. 17.00-20.00) 

Fredag d. 4. oktober DSAM Årsmøde (hele dagen) 

5. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde 

11.-15. november LÆGEDAGE 

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

 

4. Orientering fra udvalg og regionale grupper (kl. 17.30-18.00) 

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) 

   

5. FYAMs medlemsundersøgelse 2019 (kl. 18.00-19.15) 

På Internatet påbegyndte vi de overordnede emner til en medlemsundersøgelse. Maria og Karla 

har arbejdet videre med disse og underordnede spørgsmål. Disse kan ses i bilag 1. 
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Formålet med punktet er at der ønskes kommentarer til spørgsmål og svarmuligheder, således 

at arbejdet kan fortsætte og medlemsundersøgelsen kan udsendes hurtigst muligt. 

Diskussionspunkt. Maria Bundgaard (75 min) 

Der laves gruppearbejde med spørgsmål og svar, sendes til Maria og Karla, som arbejder videre 

med dette med hjælp fra Forskningsenheden i Odense. 

MAD og netværk (kl. 19.15-19.45) 

 

6. Folkemøde 2019, også i 2020? (kl. 19.45-20.00) 

Ellen, Ladan, Signe, Maria og Søren deltog på dette års Folkemøde. Maria var med i en debat 

omkring rekruttering og regions- og udbudsklinikker. Kort beretning omkring deltagelse samt 

beslutning om deltagelse skal prioriteres i 2020 i forhold til udvalgets budget samt udbyttet af 

deltagelse. 

Beslutningspunkt. Ellen Jensen (15 min) 

Deltagerne fik meget ud af at være med på Folkemødet. Maria deltog i en debat sammen med 

PLO, men deltagerne var også aktive i andre debatter. Ellen var aktiv omkring debatter i 

Kræftens bekæmpelses telt. Var en del af DSAMs kampagne ”Det gør en forskel at vi kender 

hinanden – hilsen din læge”, hvilket fungerede godt. 

Spørgsmål omkring udbyttet ud af til i forhold til de menige FYAM-medlemmer; der savnes 

mere branding på de sociale medier i forhold til hvad der blev påvirket og hvad deltagerne 

deltog i. Kun et enkelt opslag i den store FB-gruppe. Ellen slå op personligt, men det er ikke 

kommet ud til medlemmerne. 

Der skrives en artikel til Practicus omkring deltagelsen. 

Deltager-formen med overnatning i telt, kan diskuteres. 

2020: Afventer med at tage stilling til om FYAM-udvalget skal være repræsenteret til senere på 

året, også i forhold til om DSAM deltager med repræsentanter fra DSAMs bestyrelse og måske 

få FYAM’er med sammen med dem som tidligere eller slet ikke. 

 

7. E-valg til FYAM efteråret 2019 (kl. 20.00-20.15) 

Der ønskes en diskussion af ideer og inputs i forhold til at booste det kommende valg til både 

FYAM-posterne i de regionale DSAM bestyrelser, FYAM-udvalget, de stående udvalg samt 

udpegninger. Fx sociale medier, nyhedsbreve mm. 

Til orientering er følgende poster på valg til september: Formand, repræsentant og suppleant 

fra Region Sjælland, repræsentant og suppleant fra Region Syddanmark, repræsentant og 

suppleant fra Region Midtjylland, 1 repræsentant og 1 suppleant til 

Videreuddannelsesudvalget, suppleant til Kvalitetsudvalget, repræsentant til Internationalt 

udvalg. Repræsentant og suppleant fra Region Nordjylland ligeledes grundet Emil Pedersen er 

udtrådt og Ellen Jensen har overtaget repræsentantposten. 

Der skal udpeges en FYAM til DSAM/PLOs Rekrutteringsudvalg for en 2-årig periode. 

Såfremt man ønsker at udtråde i utide, bedes vedkommende sende formanden en mail senest 

den 1. juli, således at information omkring de ledige poster kan blive formidlet. 
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Diskussionspunkt. Annemette Pihl Lundberg (15 min) 

Der sendes info ud ved nyhedsbrev og på facebook. De afgående medlemmer ligger opslag op 

på facebook med en personlig historie og oplæg til at stille op. 

 

8. Nyheder og artikler – fast punkt! (kl. 20.15-20.20) 

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

mv. 

Medier; FYAM nyhedsbrev, Practicus, Månedsskriftet, Facebook.  

 

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/

