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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 2. juni kl. 17.00-20.00, Forskningens Hus, Søndre Skovvej 15, 9000 Aalborg  

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jesper Bossel Holst Christensen vælges med stiltiende samtykke som ordstyrer 

Anne Mette Torp vælges ligeledes som repræsentant 

2. Præsentationsrunde  

Ellen Jensen, Næstformand, reg. Nord repræsentant 

Jesper Bossel Holst Christensen, Formand, DSAMs bestyrelse 

Nanna Holst Jessen, Næstformand PhD-forum Aarhus, DSAMs forskningsudvalg 

Cecilie Vedsted, Repræsentant reg. Sjælland 

Emil Holm, repræsentant reg. Syd 

Ladan Aloudal, repræsentant reg. H 

Anne Mette Torp, repræsentant reg. Midt 

 

3. Orientering om udtrædelser og valg af ny VIA-medlem og kasserer 

Gustav Genet, kasserer, har måtte trække sig fra FYAM-udvalget. Posten varetages aktuelt af Jesper Bossel 

Holst Christensen 

Vi lader rygtet spredes i FYAM-udvalget om ledig kasserer-post. 

Pga lavt deltagerantal til dagens møde udskydes valg kasserer til senere møde. 

Emil, reg. Syd. overvejer om han kan tage posten. 

 

Kristine Munk Johansen, medlem af VIA, har måtte trække sig fra FYAM-udvalget. En af suppleanterne (Sara 

Hussein / Theis Voss) kan substituere indtil valg ved årsmødet. 

 

4. Orientering fra udvalg og regionale grupper  

Region Nord: Corona. Aflyst arrangement for et par måneder siden. Overvejer sensommerfest. 

Region Midt: Corona. Aflyst arrangement, har ikke planlagt nyt arrangement. 

Region Syd: Corona. Aflyst arrangement. Håber at gennemføre senere.  
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Region Sjælland: Corona. Aflyst arrangement. Har skrevet til videreuddannelsen med bekymringer for 

videreuddannelsen under Covid-19-tiden. Afventer 

Region H: Corona. Sommerfest også aflyst. 

PhD-forum v. Nanna: Møde i september i Odense, håber på at det bliver gennemført 

DSAMs forskningsudvalg v. Nanna: Møde i næste uge, ellers ikke møde siden sidste år. Mangler både 

medlem og suppleant (phD-næstformand) fra region hovedstaden, i PhD-forum og forskningsudvalget. 

Årsmødegruppe v. Anne Mette: Tema om kontinuitet i almen praksis, kan gennemføre arrangementet på 

trods af Corona, måske med ændringer især af festen om aftenen. Spændende program. Jubilæumsår! 

PLO-bestyrelse v. Sara Radl (skriftlig melding): Overenskomst udmelding kommer formentlig i løbet af 

sommeren. Arbejdet har handlet mest om Corona og tabt arbejdsfortjeneste. 

YL praksis-udvalg v. Sara Radl (skriftlig melding): Alle møder aflyst siden Corona. 

DSAMs bestyrelse v. Jesper: Ekstra midler tilføres jubilæumsårsmødet 325 tkr. samt til Lægetorvet 

(Lægedage) 40 tkr (fra det aflyste Folkemøde). 

Man kan blive medlem af DSAM uden medicinsk embedseksamen, konkret vurd. hver gang.  

Der arb m to kons-typer: årsstatus (tidl kaldet årskontrol) og årlig overbliksstatus. Årsstatus vedr den enkelte 

sygdom og beh, hvor man kommer ind på kompl, risikofakt, egenomsorg beh.plan, beh.mål og 

medicingennemgang, og årlig overbliksstatus vedr pt m multisygdom, hvor formål er at give samlet overblik 

over sygdomme og deres beh, medicin, receptfornyelse, beh.ansvar mv. Det diskuteres fortsat, hvilken 

status papiret skal have, fx FAQta-ark el. andet. 

Der arbejdes hen imod en stigning på 33,3% i taksten for tabt arbejdsfortjeneste ifbm møder. Der var ikke 

opbakning til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved afholdelse af møder uden for dagtid (FYAM-

aftenvagter). Forslag fra sekr drøftes på næste best.møde. 

FYAM-medlemmer Nuværende Stigning 33,3% 

1 dag - afrejse inden kl. 11 2.000 kr. 2.666 kr. 

1/2 dag - afrejse inden kl. 14 1.000 kr. 1.333 kr. 

1/4 dag - afrejse ml. kl. 14 og 15.30 500 kr. 667 kr. 

Ros fra best til FYAM-plakaten (se pkt 8) 

 

Dette fører til en diskussion af hvorvidt FYAM-udvalgets medlemmer har krav på kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste ift. Med FYAM-møder. Traditionelt set har FYAM-udvalgsmedlemmer IKKE haft ret til 

kompensation, fra set ved lægedage og andre særligt udvalgte lejligheder. Jesper tager dette med videre. 

 

5.  Orientering om FYAMs håndtering af Coronaepidemien og status fremadrettet 

Ellen fortæller kort om de seneste måneders aflyste arrangementer. Næste FYAM-udvalgsmøde til august i 

Kbh. afholdes som planlagt. 

Vi afventer aktuelt regeringens udmeldinger vedr. forsamlingsforbud. 
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Det er op til den enkelte regions styregruppe at overholde de regler som regering og Sundhedsstyrelsen 

melder ud. Regionale grupper/arrangører har et ansvar som værter for arrangementer at reglerne 

overholdes. 

 

PAUSE (15 min) 

6. Regnskabsstatus halvvejs 2020 

Første 6 mdr. af 2020: 

1) Henlæggelser på 35.000 kr afdraget fra tidl underskud (2019) 

2) Samlet er der brugt 28.595,08 kr. ud af 315.000. Herudover 100.000 kr. i hensatte midler 

(kampagnemidler) 286.404,92 tilbage for i år. 

3) Vi forventer større udgifter til DSAMs årsmøde (overnatning, festmiddag mm) 

4) Evt. tryk af kampagneplakat – udgifter 

Ingen spørgsmål til regnskabet – DSAM har ikke udmeldt at der sker særlige ændringer i år pga. lave udgifter. 

 

7. Budgetforslag 2021 

Der planlægges det samme budget for regionerne som sidste år. 

Region H får ikke tilført ekstra midler til sommerfest, da de ikke har kunne afholde den.  

 

8. Præsentation af kampagneplakat 

Plakatgruppen: FYAMs kampagneplakat præsenteres v. Ellen 

Jesper har præsenteret plakaten for DSAMs bestyrelse : De anbefaler både en trykt og en elektronisk udgave 

til praksis-skærmen, samt en printbar-udgave man kan få på mail. 

Practicus vil gerne formidle plakaten i bladet i de næste 2 numre. De foreslår også der skrives en artikel 

sammen med. 

Ændringsforslag: Farveændring i termometeret så den graderes fra lyserød til mørkerød. 

Tallene ud for termometeret kan fjernes eller adderes sammen, så den starter ved 6 (nederst) og ender ved 

12 år (øverst) 

Ang. artikel: forslaget om at lancere den i Practicus uge 29 og omkring årsmødet igen vedtages som en god 

idé. Plakatudvalget er ansvarlige for en artikel. 

Det er planen at plakaten tilsendes til alle praksis med en uddannelseslæge – det er der måske nogle 

praktiske udfordringer omkring at skaffe oplysninger om. Det undersøges nærmere v. Jesper 

 

8. Nyheder og artikler – fast punkt!  

I næste Practicus kommer der en artikel fra Sara om at være uddannelseslæge i Corona-tid. Senere kommer 

kampagneplakat-artiklen. 
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Meld gerne ind hvis I får en god idé. Skriv til Jonas Ebert, FYAM-redaktør i Practicus 

10. Eventuelt 

Vi snakker generelt om Corona-tiden 

Oplæsning af hvilke poster, der er på E-valg. I undermappe ”medlemmer” i Onedrive ses listen. 

Anne Mette Torp er nødt til at trække sig i utide fra sin post som Region Midt-medlem, pga familieforøgelse. 

 

11. Remindere/orientering 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

Mødedatoer 

Lørdag d. 14. marts  FYAM Internat, Moesgaard Museum, Aarhus (AFLYST) 

Torsdag d. 23. april  FYAM Udvalgsmøde, Aarhus (AFLYST) 

Tirsdag d. 2. juni FYAM Udvalgsmøde, Aalborg 

11.-14. juni  Folkemøde, Bornholm (AFLYST) 

23.-24. juni  VdGM Preconference, Berlin (RYKKET TIL DECEMBER) 

24.-27. juni  WONCA Europe Conference, Berlin (RYKKET TIL DECEMBER) 

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    
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