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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 15. januar kl. 17.00-20.00, Forskningsenheden for almen praksis, J. B. Winsløws Vej 9A, lokale: 

Frokoststuen 

Deltagelse kan også ske online via https://whereby.com/fyam2. Dette skal dog meldes ud inden mødet til 

FYAM-formand på fyam-formand@dsam.dk. Obs max 12 deltagere online (først til mølle). Fysisk 

tilstedeværelse foretrækkes. 

Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Karla er valgt som ordstyrer 

Christian er valgt som referent 

2. Præsentationsrunde (til stede) 

Referat 

Alle fremmødte (fysisk og online) præsenterer sig selv. 

Fremmøde: 

Jesper Bossel Holst Christensen (formand FYAM-udvalg, medlem DSAMs bestyrelse)  

Emil Holm (medlem for Region Syd) 

Ladan Aloudal (medlem for Region H) 

Karla Krohne-Nielsen (suppleant for Region H) 

Cecilie Vedsted (medlem for Region Sjælland)   

Mathilde Vennike Olsen (suppleant for Region Sjælland)  

Anne Mette Torp (medlem for Region Midt)  

Sophie Blumensaadt Madsen (suppleant for Region Midt)  

Simon Glerup (medlem af Int Udv) 

Theis Voss (suppleant i VIA) 

Kamille Amalie n Glerup (medlem af VIA) 

Gustav Genét (kasserer, suppleant i kvalitetsudv) 

Louise Brygger Venø (medlem af forskningsudv., Ph.d.-Forum næstformand fra Odense) 

Christian Lund Straszek (Ph.d.-Forum næstformand fra Aalborg) 

Sara Radl Mortensen (medlem Yngre Lægers almen praksis udv.) 

Nur Nabil Ahmad (medlem af rekrutteringsudvalget) 

Online deltagelse: 

Sarah Hussein (suppleant i VIA) 

Ellen Jensen (næstformand FYAM-udvalg, medlem for Region Nord) 

 Afbud/manglende fremmøde: 

Emil Bakkær Haastrup (suppleant for Region Nord) 

https://whereby.com/fyam2
mailto:fyam-formand@dsam.dk
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Antonio Rodrigues-Andersen (suppleant, Int. Udv.)  

Kristine Munk Johannesen (medlem af VIA)  

Ida Vester Feilberg (medlem af kvalitetsudv) 

Kristine Henderson Bissenbakker (suppleant forskningsudv., suppleant for Ph.d.-Forum næstformand fra KBH) 

Maria Bundgaard (suppleant for Ph.d.-Forum næstformand fra Odense) 

Nanna Holst Jessen (medlem af forskningsudv., Ph.d.-Forum næstformand fra Århus) 

Astrid Julie Bønnelykke (suppleant forskningsudv., suplpeant Ph.d.-Forum næstformand fra Århus) 

Camilla Aakjær (suppleant forskningsudv.) 

Anders Voldby (medlem Yngre Lægers almen praksis udv.) 

Jonas Ebert (FYAM-redaktør Practicus) 

Negar Pourbordbari (medlem af forskningsudv., Formand Ph.d.-Forum) 

Simon Johansen (suppleant Ph.d.-Forum næstformand fra Aalborg) 

Mette Arbjørn (FYAM-medlem, DSAM Reg H) 

Tanja Skrba (FYAM-suppleant, DSAM Reg H) 

Lasse Karlsen Eck (FYAM-medlem, DSAM Reg Sjæl) 

Kirubakaran Balasubramaniam (FYAM-medlem, DSAM Reg Syd) 

Anders Elkær Jensen (FYAM-suppleant, DSAM Reg Syd) 

Maria Bach Nikolajsen (FYAM-medlem, DSAM Reg Midt) 

Ditte Værens (FYAM-medlem, DSAM Reg Nord) 

Andreas Kakulidis Toft (FYAM-suppleant, DSAM Reg Nord) 

3. Mødedatoer 

Referat 

Intet blev diskuteret ved dette punkt. 

Lørdag d. 14. marts   FYAM Internat, Moesgaard Museum, Aarhus 

Torsdag d. 23. april   FYAM Udvalgsmøde, Aarhus 

Tirsdag d. 2. juni  FYAM Udvalgsmøde, Aalborg 

11.-14. juni  Folkemøde, Bornholm 

23.-24. juni  VdGM Preconference, Berlin 

24.-27. juni  WONCA Europe Conference, Berlin 

Tirsdag d. 18. august  FYAM Udvalgsmøde, KBH 

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

2. oktober  DSAM Årsmøde, Kolding 

3. oktober  DSAM Repræsentantskabsmøde, Kolding 

23.-27. november   LÆGEDAGE 

25.-29. november  WONCA World, Abu Dhabi 

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

Datoer for andre internationale kongresser findes her: https://woncaeurope.org/content/events?id=all    

 

4. Orientering fra udvalg og regionale grupper  

PhD Forum:  

Opsamling omkring PhD forum 2019 samt en kort introduktion omkring PhD forum generelt. 

Kvalitetsudvalget:  

Måling af kvalitet i almen praksis. Der etableres en Vidensbank om kvalitetssikringsprojekter i almen praksis 

(online). Der er et større samarbejde med kvalitetsenhederne.  

FYAM Syddanmark:  

https://woncaeurope.org/content/events?id=all
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Brainstorm om projekter for det kommende år. Der bliver 4 temadage. Første møde bliver omkring Social 

medicin og grænselandet op til Almen praksis. Nedbrydning af barriere for at etablere sig i land/by praksis. 

En tanke om at oprette en hotline omkring hoveduddannelses samtalen og forberedelse hertil – bliver rullet 

ud til næste ansættelsesrunde. 

Forskningsudvalget:  

Intet nyt herfra. 

Almen praksis udvalget:  

Arbejdsskade sag i Region Syddanmark ift. arbejde i lægevagten (obs. På hvornår man er/ikke er omfattet af 

arbejdsskadeforsikring). Arbejder man under eget CVR-nummer skal man huske at etablere egen 

arbejdsskadeforsikring (dette er ikke nødvendigt hvis man arbejder under sin tutorlæges CVR-nummer). 

Pådrager man andre skade er man dækket hvis man er medlem af Lægeforeningen. Forsikringen skal således 

relatere sig til hvis man selv bliver pådraget skade.  

Til orientering: ny ferielov (optjener 12.05%). Differencen op til normal sagtens på 12.45% bliver udbetalt 

senere. 

PLO har oprettet et nyt kursus over to dage omkring ledelse i almen praksis til fase 2 og 3 læger. Tager man 

kurset ved PLO kan man søge om at få refunderet udgifterne. 

PLO er begyndt at forhandle overenskomst for §20 læger (bl.a. dækning under barsel). 

Opstartsmateriale omkring ”Den gode opstart i praksis”. Sker i samarbejde med rekrutteringsudvalget. 

FYAM Midtjylland: 

Fyraftensmøde omkring meta-kognitivt terapi – der var stort fremmøde. 

Der arrangeres generelt 3 arrangementer om året. 

Videreuddannelse udvalget: 

Indførelse af Ultralyd i kompetencelogbog – man går ikke videre med dette før det er godkendt i PLO. 

400 uddannelsesstillinger i hele landet. 

Hvordan gør man det attraktivt at etablere sig i almen praksis: evt. deltid. 

Diskussion omkring Spiraloplæg som en del af kompetence logbogen 

Logbog.net bør opdateres og være tidssvarende 

Internationalt udvalg: 

Snak omkring gode oplevelser ved WONCA fra tidligere 

ICPC-3 systemet lanceres i en beta-version. 

Rekrutteringsudvalget: 

Der blev orienteret om det pågående arbejde ud fra referater fra tidligere møder. 

FYAM Nordjylland: 

Arbejder ift. rekruttering (50 nye hoveduddannelsesstillinger i 2020 og 50 yderligere i 2021). 

Rekruttering kampagne er blevet introduceret på DSAMs årsmøde. 



  Side 4 af 5 

Undersøgelse blandt fase 3 læger: hvad er det der skal til for at få de nye speciallæger i almen praksis vil 

ansættes i praksis og ikke andre steder. 

Muligvis etablering af mentorordning. 

FYAM Hovedstaden: 

FYAM H er blevet tilbudt at lave en rekrutteringsdag sammen med Københavns kommune hvor kommunen 

finansiere dagen. 

Styregruppen for PLO-E: 

Knap så besøgt Lægedage denne gang (kan evt. skyldes Nordisk Kongres). 

Ønske om input til ideer til kurser som kan udbydes. 

DSAMs bestyrelse: 

Orientering om høringssvar til en dimensioneringsplan – flere hoveduddanneles stillinger. 

Orientering om høringssvar af nye retningslinjer for svangeromsorg og om prækonceptionel 

rådgivningssamtale. 

Orientering om fælles visitationsstandard til lægevagten i hele landet. 

  

5. Regnskab 2019 og budget 2020  

Referat 

Gennemgang af regnskab for 2019 

Regnskabet godkendes 

Gennemgang af budget for 2020 

Budgettet godkendes 

 

6. Diskussion og udarbejdelse af udkast til retningslinjer for anvendelse af henlæggelser 2014-17 

 FYAM H anmoder om ekstra midler fra fælles beholdningen til en fest for medlemmerne. 

Ændrer beløbet fra deres anmodning fra 15.000kr til 10.000kr inden afstemning. 

• Punktet tages til afstemning. 

• 4/6 stemmer for hvorfor FYAM Hs anmodning godkendes. 

Referat 

Der skulle have været nedsat en arbejdsgruppe omkring anvendelse af henlæggelser, dette er ikke blevet 

gennemført. Derfor diskuteres anvendelse af henlæggelser i plenum ved dagens møde. 

 

Diskussion af at anvende henlæggelser til deltagelse i DSAMs årsmøde. 

- Alle aktive medlemmerne af FYAM udvalget (inkl. Udvalget, observatører) får refunderet deres 

deltagelse ved DSAMs årsmøde. 

 



  Side 5 af 5 

Det diskuteres at der skal laves flere underpunkter i budgettet ligesom der er blevet gjort i tidligere 

budgetter. 

 

Beslutninger om anvendelse af henlæggelser: 

- FYAM kampagner 

- Specielle begivenheder – skal som udgangspunkt diskuteres/godkendes i FYAM udvalget  

- Regionerne kan ikke overbudgettere og forvente at blive kompenseret fra udvalget 

 

7. Evaluering af DSAM på Lægetorvet under Lægedage  - punktet udgår 

8. Folkemøde 2020?  

Referat: 

Diskussion ift. at sende en delegation til Folkemødet på Bornholm 2020 ligesom det blev forsøgt første gang i 

2019.  

- Deltagelse ved Folkemødet i 2019 har givet et forbedret samarbejde med PLO og DSAM og der er 

etableret et samarbejde ift. Arbejdsmedicinsk. FYAM er generelt blevet eksponeret til ”folket”. 

Diskussion omkring refusion af tabt arbejdskraft i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. 

- Det står delegationen frit for at søge om refusion for tabt arbejdsfortjeneste 

Jesper BH Christensen deltager ikke i Folkemøde i år. 

Punktet omkring FYAM deltagelse ved Folkemødet i 2020 tages til afstemning: 

- Med 5/6 stemmer for og punktet vedtages. 

9. Nyheder og artikler – fast punkt! – punktet Er til orientering 

 

10. Valg af FYAM-observatør i PLO’s bestyrelse  

Sara Radl Mortensen – FYAM udvalget udpeger Sara som Observatør i PLO. 

10. Eventuelt (10 min) 

A.  

 

Remindere/orientering 

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/

