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FYAM UDVALGSMØDE 

Onsdag d. 25. november kl. 17.00-20.00, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø  

Online deltagelse: Maria Dahl Overgaard (repræsentant for FYAM Midt), Anne Dige Søgaard (suppleant 

for FYAM Midt), Anne Sophie Westin Pedersen (medlem af rekrutteringsudvalget), Camilla Bengtsen 

(suppleant til Videreuddannelsesudvalget), Jonas Ebert (FYAM-redaktør Practicus), Sara Kaae Frandsen 

(suppleant for FYAM H), Cecilie Vedsted (repræsentant for FYAM Sjælland), Ellen Jensen (FYAM-

udvalgets næstformand, repræsentant for FYAM Nord), Ea Garde Blaksteen (suppleant for FYAM 

Sjælland), Anne Sofie Lundberg (suppleant i Kvalitetsudvalget), Emilie de Leon (suppleant for FYAM Syd), 

Pernille Hølmkjær (medlem af Forskningsudvalget), Tina Ma  (medlem af Kvalitetsudvalget), Signe 

Sjøholm Uhlenfeldt (repræsentant for FYAM H), Gyða Liv Skúladóttir Flinker (suppleant i Internationalt 

Udvalg), Ladan Aloudal (SoMe-ansvarlig for FYAM, tidligere repræsentant for FYAM H) 

Fysisk fremmødte: Jesper Bossel Holst Christensen (FYAM-udvalgets formand), Nur Nabil Ahmad 

(medlem af rekrutteringsudvalget) 

Afbud: Emil Holm (repræsentant for FYAM Syd), Sara Radl Mortensen (observatør i PLO bestyrelse, 

FYAM-repræsentant i Yngre Lægers Almen Praksis-udvalg), Kamille Glerup (medlem af 

Videreuddannelsesudvalget), Simon Glerup (medlem af Internationalt udvalg), Theis Voss (medlem af 

Videreuddannelsesudvalget), Anders Voldby (FYAM-repræsentant af Yngre Lægers Almen Praksis-udvalg) 

Qurat Ul Ain (suppleant i Videreuddannelsesudvalget) havde meldt sig til online deltagelse, men kom ikke. 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Beslutningspunkt (5 min) 

Nur Nabil Ahmad blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt som referent. 

2. Præsentationsrunde  

 Orienteringspunkt. (15 min) 

Alle deltagere blev kort præsenteret for hinanden. 

3. Velkommen og kort om FYAM i DSAM 

 Ved Jesper Christensen (FYAM-formand) 

Orienteringspunkt (15 min) 

DSAM organisationsdiagram blev gennemgået af Jesper.  

4. Udpegning/internt valg 

Beslutningspunkt (25 min) 

 a. Styregruppen for PLO Efteruddannelse 

 Der er ikke valgt nogen til PLO Efteruddannelse foreløbigt. Der er åben for kandidater frem til 

næste udvalgsmøde 12-01-21, hvor udvalget vil træffe valg. 

 b. Yngre Lægers Almen Praksis-Udvalg 
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 Sara Radl Mortensen genopstiller ikke. 

 Ladan Aloudal blev valgt for 2 år frem til november 2022. 

 c. DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg 

 Anne Sophie Westin Pedersen blev genvalgt for 2 år frem til november 2022. 

  

 Der blev informeret om, at Sara Radl Mortensen har valgt at trække sig fra posten som 

observatør i PLO bestyrelse, da hun er blevet valgt til Yngre Lægers bestyrelse. Der blev informeret om, at 

Simon Glerup (medlem af Internationalt Udvalg og observatør i FYAM-udvalget) har udtrykt ønske om at 

stille op til posten. Der blev truffet formandskabsbeslutning om at udskyde valget til næste udvalgsmøde 12-

01-21 for at forlænge muligheden for kandidaturer til posten, da det hele er gået meget stærk. DSAM vil 

blive informeret om ovenstående valg.  

 

5. Orientering fra udvalg og regionale grupper  

Orienteringspunkt (30 min) 

Der blev orienteret om aktiviteter i stående DSAM udvalg og regionale FYAM-grupper. 

FYAM i Region Nord har afholdt julefrokost. 

FYAM i Region Midt er på vej med virtuelle fyraftensmøder. Der bliver afholdt julefrokost 

27/11. 

FYAM H er på vej med virtuelt fyraftensmøde i januar. 

Rekrutteringsudvalg: DR udsendelse Danmark mangler læger. Rekrutteringskampagne ”Få lov 

til det hele – bliv praktiserende læge”. Flere besatte I og H stillinger. SST arbejder på en revision af 

specialeuddannelsen fra sept 2020 og to år frem. 

Videreuddannelsesudvalg: Skrift beretning udsendt. Camilla Bengtsen supplerer om dette. 

Internationalt udvalg: intet nyt 

AP-udvalg: Skriftlig beretning udsendt. Der ønskes indspark på attestområdet. 

Ph.d.-udvalg: Valg af ny formand 

Forskningsudvalg: Der ønskes gerne respons på nyhedsbreve med forskningsnyheder. 

Kvalitetsudvalg: intet nyt.  

DSAM bestyrelsen: drøftelse af nedslag fra seneste møde. 

 Referater fra DSAMs øvrige udvalg kan findes på DSAM.dk. 

  

Pause 18:30-18:50 

 

6. Ændring af velkomstbrev til FYAM’ere 

 Diskussionspunkt (10 min) 

Der var udbredt enighed om, at der skal laves en velkomstpakke/et velkomstbrev fra FYAM til nye 

medlemmer af FYAM, der f.eks. kan indeholde lommekort, tidligere kampagner, supervisionskop, FYAM 
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T-shirt, DSAM organisationsdiagram, information om mulighederne for at blive frivillig/aktiv i FYAM, 

information om forskningsmiljøerne og mulighederne for at lave almenmedicinsk forskning etc. Der blev 

nedsat en arbejdsgruppe med foreløbigt 4 medlemmer, som vil arbejde med dette. Der kan med fordel tages 

kontakt til Sanne Bernard (sb@dsam.dk), som er sekretær i DSAM med bl.a. FYAM som opgaveområde, 

med Jesper (fyam-formand@dsam.dk) sat cc, i forhold til hjælp med muligheder for dette, hvad der ligger på 

lageret i DSAMs lokaler af FYAM-materiale etc. 

7. Facebook. Skal ikke-medlemmer kunne være medlem af FYAM-grupper? 

 Diskussionspunkt (10 min) 

Der blev truffet beslutning om, at administratorer af FYAM-grupper skal sikre sig, at dem, der ansøger om 

medlemskab, også er læger i almenmedicinske uddannelsesstillinger – alternativt andre relevante såsom 

ph.d.-studerende i almen medicin, lægestuderende, SAMS’ere etc. Ladan Aloudal 

(ladan_aloudal@yahoo.dk) er overordnet SoMe-ansvarlig og skal være co-administrator i alle FYAM-

grupper og udarbejder retningslinjer for, hvordan man skal selektere i ansøgerne. 

8. Kan FYAM-midler søges af FYAM’ere til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter f.eks. 

Lægeforeningens kurser eller ledelseskurser? 

 Diskussionspunkt (10 min) 

Der blev understreget vigtigheden af at sprede FYAM-midler ud til de aktive FYAM-medlemmer i de 

regionale grupper. Der blev truffet beslutning om at gøre det muligt at ansøge FYAM-udvalget om midler til 

dette formål, og at beslutningen træffes af FYAM-udvalget på et udvalgsmøde efter en konkret vurdering. 

Der blev besluttet ikke at oprette en egentlig pulje med fast berammede midler. 

9. FYAM’s projektbank – Tilmelding til projekter på Intras 

 Orienteringspunkt (10 min) 

Der vil blive lagt en opdateret oversigt over projekter op på DSAM Intras til orientering og rekruttering. 

10. FYAM-klumme i Practicus 

 Ved Jonas Ebert (FYAM-redaktør, Practicus) 

 Diskussions- og beslutningspunkt (15 min) 

Idéen om en FYAM-klumme med faste skribenter blev præsenteret af Jonas Ebert (FYAM-redaktør på 

Practicus). Der var stor opbakning til idéen. Ellen, Cecilie, Jesper og Julie er valgt som klummeskribenter. 

11. Nyheder og artikler – fast punkt!  

Orienteringspunkt. (5 min) 

Der blev orienteret om, at Practicus modtager artikler fra FYAM til hvert nummer, og at deadlines findes på 

Practicus - DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin 

12. Mødedatoer 2021  

Der blev fastlagt følgende mødedatoer for FYAM-udvalget i 2021: 

Tirsdag 12-01-21 i Odense 

FYAM internat fredag-lørdag afventer doodle afstemning 

Mandag 26-04-21 i Aalborg 

Tirsdag 22-06-21 i Aarhus 

mailto:sb@dsam.dk
mailto:fyam-formand@dsam.dk
mailto:ladan_aloudal@yahoo.dk
https://www.dsam.dk/publikationer/practicus/
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Onsdag 18-08-21 i København 

Torsdag 30-09-21 i Kolding (DSAM årsmøde 01-10-21) 

Onsdag 24-11-21 i Bella Center under Lægedage 

 Beslutningspunkt (10 min) 

13. Eventuelt 

 Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt 

 Ønsket om et stærkere bånd mellem FYAM og ph.d.-forum / forskningsudvalget (af Pernille 

Hølmkjær og Julie Jepsen Strøm) blev udtrykt, og det vil blive taget op igen på udvalgsmødet til januar. 

 En ny spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med PLO (af Jesper Christensen) blev luftet. 

Der oprettes en arbejdsgruppe på DSAM Intras. 

14. 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/

