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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 28. august kl. 17.00-20.30, Aarhus 

REFERAT 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Anne Mette Torp som ordstyrer 

 Sara Radl som referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

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

(med., Region Nord, næstformand), Signe Christiansen (med., Region Syddanmark), Sara Radl 

(udpeg. YLs AP-udvalg), Astrid Bønnelykke (suppleant, pH.d Forum, Aarhus), Marie Lauridsen 

(formand for SAMS Aarhus) 

Virtuelt: Ladan Aloudal (med. Region Hovedstaden), Mathilde Olsen (suppleant, Region 

Sjælland), Maria Bundgaard (udp. PLOs bestyrelse) 

3. Hurtige datoer  

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. 17.00-17.30) 

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) 

FYAM Nordjylland: Godt gang i styregruppen. Næste arrangement er ”Speed-dating ml. 

kommende fase 3 læger + praktiserende læger” (10stk).  

YLs Almen Praksisudvalg: Ventetid på de nye YL kurser rettet mod Almen praksis, hvorfor de 

skal rekvireres nu, men først kan blive til foråret. AP UKYL fra Region Syddanmark spreder sig til 

Region Hovedstaden, hvor de nu arbejder for samme type – må gerne spredes til hele landet, 

hvis vi kan hjælpe med dette! YL følger op på debatoplæg i Dagens Medicin omkring 

Evaluer.dk. Den nye overenskomst mellem YL og PLO giver fase 3 læger ret til en dag uden lån 

til Praksiskøbskurset udbudt af PLO-E. 
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SAMS, Aarhus: Semesterstart + infomøde med grill lige om lidt. Planlagt charmetur til Thy. 

Arrangerer læge-for-en-aften + færdighedskurser til studerende, som vil arbejde/arbejder i 

Almen praksis. SAMS årsmøde dagen efter DSAMs årsmøde, SAMS Aalborg er arrangør. 

Formand: Der er snart valg! Del gerne på sociale medier. DSAMs faktaark m hjemmefødsler og 

urinvejsinfektion på vej. Ikke nyt bestyrelsesmøde siden sidst. Søren udtræder af AP-udvalget 

og Rekrutteringsudvalget – afventer nye udpegninger til efter valget. 

FYAM Syddanmark: Sommerfest i sidste uge. Planlægning af karrierecafé. (Maria, som 

DYNAMO: Arbejder også på at få AP-UKYL’er indført i sgh. lillebælt område). 

Ph.D.-forum: Planlægning og arrangering af ph.d. forum, det årlige 2-dages internat. Aarhus er 

værter i år. Årets tema: netværk og samarbejde. Per Kallestrup er ny leder for 

forskningsenheden i Aarhus. 

FYAM Midtjylland: I gang med arrangering af efterårets fyraftensmøde. Stor interesse om 

styregruppen. Fra det regionale lægedækningsudvalg: Arrangering af charmetur til Vestjylland, 

formentlig 2020. 

FYAM Sjælland: Planlægning af julefrokost. 

PLO-E: ikke noget nyt. 

Medlemsundersøgelsen: Tema: ”Kvaliteten af speciallægeuddannelsen”. Forskningsenheden i 

Odense hjælper til med undersøgelsen. Udskydelse af udsendelsen af spørgeskemaet.  

PLO: Er i gang med at forberede overenskomstforhandlingerne i 2021. Endnu ingen aftale ml 

YL og PLO om at være ansat YL i praksis. Soc.dem.s forslag om tjenestepligt til 

udkantsområderne er ikke helt af bordet endnu. LF arbejder i samarbejde på andre løsninger, 

se deres forslag her: http://ugeskriftet.dk/files/laegedaekning_tjenestepligt_lf_aug_2019.pdf 

Rekrutteringsudvalget: PLO arbejder på spørgeskema til fase 3 lægers ønsker til 

overenskomsten ml. PLO og regionerne. FYAM vil bistå med udsendelse af link til dette i 

nyhedsbreve og på de sociale medier. 

  

5. Kommisorium for FYAM-udvalget (kl. 17.30-18.30) 

På Internatet påbegyndte vi arbejdet med et kommisorium for FYAM-udvalget, da sekretariatet 

har efter spurgt dette. Anne Mette og Annemette har hurtigt arbejdet med et oplæg ud fra 

Forskningsudvalgets kommisorium, se bilag 1.  

Dette oplæg skal diskuteres og gøres færdig på mødet. 

Beslutningspunkt. Anne Mette Torp og Annemette Pihl Lundberg (60 min) 

Der udarbejdes et kommissorium til godkendelse i DSAMs bestyrelse. 

MAD og netværk (kl. 18.30-19.00) 

 

6. FYAM-timen på DSAM’s Årsmøde (kl. 19.00-19.30) 

Der er FYAM-time på DSAM’s Årsmøde fra kl. 17.15-18.15 (Middag kl. 19). Program for denne 

time skal besluttes. Hvad skal der på programmet ud over opfølgende valg? Et forslag vil være 

http://ugeskriftet.dk/files/laegedaekning_tjenestepligt_lf_aug_2019.pdf
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at invitere Gunver Lillevang til at præsentere noget nyt omkring rekruttering (Lægeforeningens 

bud på flere almen medicinere). Skal der være øl og vand som tidligere? Hvordan laver vi 

smartest valget? 

Beslutningspunkt. Annemette Pihl Lundberg (30 min) 

Vedtaget. 

Valg: menti.com 

 

7. Foreløbigt regnskab 2019 (kl. 19.30-19.45) 

Foreløbigt regnskab til orientering i forhold til fordeling/omfordeling af midler regionalt, 

kampagner og andre indkøb (gadgets, t-shirts, roll-ups og lign.) 

Orienteringspunkt. Signe Christiansen (15 min) 

Gennemgang af foreløbigt årsregnskab. 

Signe genopstiller ikke til FYAM-udvalget. Der skal derfor vælges en ny kasserer ved næste 

udvalgsmøde. 

 

8. Nyheder og artikler – fast punkt! (kl. 19.45-19.50) 

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

mv. 

Medier; FYAM nyhedsbrev, Practicus, Månedsskriftet, Facebook.  

Practicus: Fællesfoto til årsmødet af nyt udvalg. Artikel om ny formand og overdragelse. 

9. Eventuelt 

A. Årets tutor: Projekt til næste udvalgsår. 

 

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/

