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FYAM UDVALGSMØDE 

Torsdag d. 25. april kl. 17.30-21.00, København 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ida er ordstyrer  

Ellen er referent på første halvdel og Karla på anden halvdel 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Sara Radl, Anne Mette Torp, Mathilde Olsen, Lasse Eck, Ellen Jensen, Annemette Lundberg, Ida 

Feilberg, Karla Krohne-Nielsen, Jesper Christensen. 

 Virtuelt: Emil Petersen, Sarah Hussein. 

3. Hurtige datoer  

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 

Fredag d. 4. oktober DSAM Årsmøde 

5. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde 

11.-15. november LÆGEDAGE 

Onsdag d. 13. november FYAM Udvalgsmøde, København (Lægedage) 

 

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) 

Sara, YLs AP-udvalg: Det er svært at få merit/fritagelse i hoveduddannelsen – tages videre i YLs 

Uddannelsesudvalg. Region Syddanmark har fokus på supervision: forskellige forslag til 

forbedringer af sygehusdelen, går videre med det til det nationale råd for lægers udd. i forhold 

til udbredning til hele landet. Der er 2 nye kurser: Trivsel i praksis og Kollegial supervision.  

Ida, Kvalitetsudvalget: Ønsker sparring fra FYAM-udvalget undervejs, da der er mange møder. 

(Brug af Intras, se senere). 
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Anne Mette, FYAM Midtjylland: Arrangement med skulderundersøgelse afholdt. Sommerfest 

planlægges med praksisformer. Arrangement i efteråret om funktionelle lidelser. 

Anne Mette, Prækongres: Det går langsomt fremad og er godt på vej! 

Mathilde, FYAM Sjælland: Planer om en karrierecafe. 

Mathilde, PLO Efteruddannelse: Fokus på Lægedage lige nu. Ønsker sparring til inputs. Forslag 

til ny efteruddannelsescafe. 

Lasse, DSAMs bestyrelse: Nye vejledninger på vej. 

Karla, FYAM Hovedstaden: Arrangementer kører. Sommerfest med FYAM Sjælland – ikke 

mange fra FYAM Sjælland, dårlig timing. Kontaktet af Københavns kommune i forhold til 

rekruttering – formidling til medlemmerne.  

Maria, medlemsundersøgelse: Udkast er påbegyndt. Spørgsmål om betaling af statistikker – 

spørger sekretariatet omkring dette fra sidste medlemsundersøgelse. 

Jesper, Internationalt udvalg: Jesper har deltaget i EUROPREPs web-seminar omkring 

forebyggelse i almen praksis og opfordre andre til at melde sig og vil dele det i nyhedsbrev, FB 

og Practicus. 

Jesper, FYAM Syddanmark: Arrangement om dermatologi: Grill og bar’ hud, svært at finde 

oplægsholder. Arrangement med Doc-crawl, besøg i 4 forskellige praksis – kom og køb min 

praksis, 4. maj. 

Ellen, FYAM Nordjylland: Ved at planlægge nyt arrangement med Karrierecafe 

Annemette, formand: 

”Er pt problem løst”-app er aktuelt sat i bero, afventer adgang til App Store og afklaring med 

sekretariatet omkring drift og vedligehold. 

Anne udtræder fra PLO/DSAMs Rekrutteringsudvalg og Tanja fra Kvalitetsudvalget – posterne 

står vakant til udpegning/valget i efteråret grundet sommerferie. 

 

5. Manifest for FYAM 

På Internatet begyndte vi på et manifest for FYAM som gruppe med fokus på vores 

kerneområder. Det skal vi arbejde videre med, så der inden sommerferien ligger et færdigt 

manifest. 

Diskussionspunkt. Annemette (60 min) 

 Udskydes til næste møde. 

MAD og netværk 

 

6. Kommissorium for FYAM-udvalget 

Der skal udarbejdes et kommissorium for alle udvalg under DSAM, derfor også for FYAM-

udvalget. Andre udvalg har lavet kommissorier og vi kan med fordel tage udgangspunkt i disse 

for at lave vores eget som skal til godkendelse i DSAMs bestyrelse. Fælles diskussion på mødet 

og derefter nedsættelse af en gruppe på 2-3 til færdiggørelse af dette til endelig godkendelse 
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på næste udvalgsmøde i juni. Se eksempler på kommissorier under de enkelte udvalg her: 

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

Diskussionspunkt. Annemette Pihl Lundberg (30 min) 

Anne Mette Torp og Annemette Pihl Lundberg laver et udkast, som der arbejdes videre med 

på næste FYAM-udvalgsmøde, således at det kan færdiggøres på det møde og godkendes 

inden sommerferien. 

 

7. Mødedeltagelse i FYAM-udvalgsmøder og brug af Intras 

Mødedeltagelse fra de enkelte udvalg, forventninger og forhold for at deltage fysisk og virtuelt. 

Brug af Intras i forhold til inputs fra FYAM-udvalget til de enkelte udvalg/udpegningers møder 

og i samme tråd et kort referat efter mødet til orientering, så det er samlet. 

Diskussionspunkt. Ellen Jensen (30 min) 

 Gennemgang af FYAMs repræsentation i DSAM. 

Der besluttes at købe fuld adgang til appear i forhold til mulighed for at flere kan deltage 

virtuelt. 

Tidspunkt og længde for udvalgsmøder ændres til kl. 17-20, så man kan nå hjem med fly eller 

køre og være hjemme, så man kan møde på arbejde dagen efter. 

Fokus på at bruge Intras, når der er lang tid mellem udvalgsmøder og møder i de enkelte 

udvalg som man gerne vil have inputs til. Oprette en tråd med forespørgsel og give en 

tilbagemelding i samme tråd som et kort referat. 

 

8. E-valg til FYAM efteråret 2019 

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. 

Orienteringspunkt. Annemette Pihl Lundberg (10 min) 

 

9. 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.  

 Mathilde vil skrive om Nordisk kongress til Practicus. 

 

10. Remindere/orientering – fast punkt! 

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

