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FYAM UDVALGSMØDE 

Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 17:00-20:00, Zoom  

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Ordstyrer: Jesper. Mødet optages, og der vælges ikke en referent. 

2. Præsentationsrunde  

 Alle præsenteres. 

3. Orientering fra udvalg og regionale grupper  

 FYAM Syd: Online møde febr/marts med Maria Bundgaard phd-stud SDU om klyngearbejde.  

 FYAM Nord: Intet nyt. 

 FYAM Sjælland: Intet nyt. 

 FYAM Hovedstaden: Online fyraftensmøde om akut abdomen 14/1 med 40 tilmeldte. 

Nytårshilsen udarbejdet og udsendt. Ladan, Sara og Signe lavede julekalenderquiz på FYAMs facebook. 

Styregruppemøde undervejs. 

 FYAM Midt: Styregruppemøde afholdt i uge 1. Arbejder på et fyraftensmøde med Morten 

Sodemann 10/5. 

 Rekrutteringsudvalget: Møde 26/1 flyttet til maj. 

 Internationalt udvalg: WONCA Europe 16.-19. december afholdt online. 1560 deltagere fra 67 

lande. 800 unge læger. Til 7.-10. juli WONCA Europe online. Nordisk Kongres i Bergen til sommer er 

udskudt til 2022. Gyda Flinker er ny National Exchange Coordinator, Hippokrates Exchange. 

 Kvalitetsudvalget: IT-udvalg i gang med et nyt kodesystem med rel. til ICD-11. Fælles 

diagnosekort med inspiration fra Fælles Medicin Kort. Vidensbanken under udarbejdelse med ny 

lanceringsdato forår i år. Anne Sophie Lundberg og Tina Ma er kommet med i en arbejdsgruppe, der 

arbejder med kvalitetsudviklingsmetoder (små guides) til almen praksis. 

 Videreuddannelsesudvalget: Møde i uge 3. Siden sidst intet nyt. Det seneste nye er problemet 

omkring unge læger bliver brugt i coronaklinikker, aflyste returdage m.v. Nyuddannede speciallæger ønsker 

ansættelse i stedet for at slå sig ned. Mere fokus på praksisdrift tidligere i HU. KBU under afvikling? Den 

danske KBU er populær i DK, men ikke direkte oversættelig til udlandet, og udenlandske nyuddannede kan 

gå direkte i I-stilling i DK uden selv at have gennemført, hvad der svarer til den danske KBU. 

 Forskningsudvalget: Fortsat ikke adgang til faglitteratur/databaser f.eks. pubmed. Regionerne 

har fjernes de praktiserende lægers licens. Et problem både Forskningsudvalget og DSAM bestyrelsen har 

fokus på. 

 Ph.D.-Forum: Inspirationsfolder på vej. 

 Almen praksis-udvalget (Yngre Læger): Intet nyt siden sidste FYAM-udvalgsmøde. Ny 

Overenskomst pr. 1/1 for ansatte på ledige kapaciteter i praksis. Tidligere måtte man selv forhandle løn, 
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medens barnets 1. sygedag, barsel m.v. ofte ikke var med. Hjemmeside med information, der letter 

nedsættelsen af 12-mandsgrupper bl.a. om DGE-midler. Ved lægevagter i eget ydernummer dækkes man nu 

forsikringsmæssigt via Yngre Læger. Det pågår et arbejde omkring attestarbejdet i praksis med bistand fra 

FYAM. 

4. Valg af FYAM-repræsentant til Styregruppen for PLO Efteruddannelse 

 Sara Kaae Frandsen vælges uden modkandidater. 

5. Grøn praksis 

 Information om Grøn Praksis af Karolina Lewandowski og Salli Rose. Dette foranlediger en 

kort debat. 

6. Mindstemål for kvaliteten i specialeuddannelsen 

 Begrebet mindstemål diskuteres. Begrebet findes negativt ladet, og der er enighed om, at det 

med fordel kan erstattes af begrebet ”anbefalinger”. Nødvendigheden af sådanne anbefalinger diskuteres. 

Der er usikkerhed om begrebets betydning. Jesper argumenterer for en arbejdsgruppe, der skal brainstorme 

mulige anbefalinger til forbedring af kvaliteten i HU. Der kan ikke nedsættes en arbejdsgruppe på 

nuværende tidspunkt. Udvalget beslutter at udskyde og tage emnet om igen til april. Jesper sørger for en 

større klarhed over begrebet i mellemtiden. 

Pause ca. kl. 18:30-18:45 

7. Spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med PLO 

 Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Nur, Jesper og Gyda. Muligt møde med PLO til 

april skal arrangeres. Der skal arrangeres et møde i arbejdsgruppen, hvor man brainstormer over ideer til 

spørgsmål. Jesper sender tidligere undersøgelser på området til Nur og Gyda. 

8. Vedr merit og fritstilling fra hospitalsophold i hoveduddannelsen 

 Henvendelse fra FYAM-medlem, om udvalget ville diskutere problemet med at få merit og 

fritstilling fra hospitalsophold i HU. Udvalget forstår fordelene for den enkelte HU læge og samfundet i at 

der gives merit og fritstilling, men også hospitalsafdelingernes problemer ift dækning af vagthold, hvis der 

gives fritstilling. Udvalget finder, at det bør være muligt, og flere medlemmer af udvalget har selv erfaring 

hermed. Det besluttes, at Maria Dahl Overgaard fra FYAM Midt tager emnet op med relevante parter 

(Videreuddannelsen, DSAM, YL), og Anders Voldby, Anders Elkær Jensen og Gyda Flinker vil supportere 

Maria ved behov. 

9. Samarbejde mellem FYAM og Forskningsudvalget/Ph.d.-Forum 

 Inspirationsfolder om almen medicinsk forskning og om, hvordan man kan komme i gang. 

Målgruppe: Præ-HU og HU-læger. Udkast udsendt til alle før mødet pr. mail. Overvej digital formidling. 

Overvej at sende inspirationsfolder med ud i velkomstbrevet, der er undervejs.  

9. Nyheder og artikler – fast punkt!  

 Ingen artikler in spe fra udvalget. 

10. Eventuelt 

 Ingen indkomne punkter under eventuelt. 

11. 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/
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  Mødedatoer 2021  

Tirsdag 12-01-21 i Odense 

FYAM internat marts måned udskydes indtil videre 

Mandag 26-04-21 i Aalborg 

Tirsdag 22-06-21 i Aarhus 

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 

 

 


