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FYAM UDVALGSMØDE 

Referat 

Onsdag d. 18. august 2021 kl. 17:00-20:00, Stockholmsgade 55, Kbh, mulighed for Zoom-deltagelse  

Tilstede: Gyða Liv Flinker, Anne Dige Søgaard, Ea Garde Blaksteen, Ladan Mohammad Aloudal, Maria 

Dahl Overgaard, Emil Holm, Tina Ma, Julie Strøm, Sara Kaae Frandsen, Emilie de Leon, Signe Sjøholm 

Uhlenfeldt, Sanne Bernard. 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent (5 min) 

Ordstyrer: Ea Garde Blaksteen 

Referent: Sara Kaae Frandsen 

2. Præsentationsrunde (5 min) Sammenlægges med punkt 3. 

3. Orientering fra udvalg og regionale grupper (30 min) 

Orienteringspunkt. Runde blandt alle. Kommer man ikke til mødet, bedes man sende en skriftlig 

orientering på DSAM Intras. 

a. FYAM Hovedstaden: En del fokus på det tidlige efterårs arrangementer. LGBT+-

fyraftensmøde, Store Praksisdag, Praksisdag i Københavns Kommune, Grønspættebog, 

planlægning af efterårets fyraftensmøder – har valgt fortsat at holde disse online indtil nytår. 

b. FYAM Sjælland: Ved at stable online fyraftensmøder på benene til efteråret, og er gået i 

gang med at planlægge julefrokost. Der er fokus på rekruttering. 

c. FYAM Syd: Har haft artikel i Practicus. I gang med planlægning af møder til september. 

d. FYAM Nord: Ingen repræsenteret i dag 

e. FYAM Midt: Styregruppemøde i sidste uge - planlagt efterårets møder. Både et teoretisk 

omkring palliation og et langt praktisk om småkirurgi mm. I gang med at planlægge 

julefrokost. 

f. Internationale udvalg: Der er kommet gang i Hippokrates, og foreløbig er der to 

udvekslingsstuderende på vej til DK. 1-2 uger. Mangler tutorpraksis. 

Sara foreslår reklame/rekruttering via FYAMs Facebook 

Sanne foreslår at spørge de engagerede praktiserende læger i VIA, om de kan huse. 

g. Kvalitetsudvalget: Der er sat gang i produktion af flere nye faglige guides, som bliver lagt på 

DSAMs hjemmeside. Nogle allerede klar. 

h. Rekrutteringsudvalget: Ingen til stede. 

i. AP-udvalg: YL er i gang med at se på speciallægeudd. og bla. ansøgning af merit - strømline 

processen på landsplan. Forslag om dette først klar til sommeren 2022. YL vil gerne se om 

der kan kortes på blokkene i gyn eller kir til 4 mdr. i alle regionerne. Arbejdsgruppe ”Kvalitet 

i Hoveduddannelse” vil komme med kvalitetsmål, som et indspark fra FYAM til arbejdet. 

Går i gang fra efteråret. Jesper har orienteret de forskellige interessenter om arbejdegruppen. 
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AP-UKYL: Der er i Syd lavet en rolle for AP’ere på sygehus, og i Reg. H BBH, samt Nord 

og Midt ved at starte projekt om samme. Der er lagt op til at der skal være en for hvert 

hospital. 

j. Videreudd.udvalg: Ingen til stede 

k. Forskningsudvalget: Anne Møller stopper som formand, og der træder derfor ny ind ifbm. 

valget ved DSAM. 

Der mindes om at der til DSAMs årsmøde er posterwalk. Opfordres til at deltage. Flere yngre 

forskere vil præsentere ved dette.  

PhD-forum holder internat i september. 

Der er kommet ny folder til at reklamere for at blive yngre forsker i AP. Med i 

velkomstpakken til nyere FYAM’ere. Også med til årsmøde. 

l. DSAMs sekretariat: Sanne præsenterer sig. Det er hende der er vores kontaktperson. 

 

4. Information om LGBT+ fyraftensmøde (10 min) 

Orienteringspunkt. Ved repræsentant fra FYAM Hovedstaden Signe Uhlenfeldt - denne er syg, så 

Maria orienterer kort. 

Fyraftensmøde online for hele landets FYAM’ere. Vi er i gang med PR både via Facebook og mail. 

Der skal være tilmelding, som snarligt kommer ud. Der er sendt info og dato ud via nyhedsbrev. 

 

5. DSAM Årsmøde og FYAM-timen (30 min) 

Input, status. Orienterings- og diskussionspunkt. Ved næstformand Maria 

 30. september FYAM-udvalgsmøde forud for DSAMs årsmøde. Jesper har brug for vores  

tilmeldinger snarest muligt, så Comwell ved hvor mange vi bliver. 

 Det nye udvalg er valgt på det tidspunkt, og bliver inviteret, men de gamle udvalgsmedlemmer  

forventes at deltage for at sige tak for denne gang. God mad og samvær. 

 

På selve årsmødet: 

FYAM-timen: Valg til vakante poster. Oplæg ved foredragsholder. Julie har kontaktet praktiserende 

læge Kim Agerholm Brogaard, som fortæller om praksiskøb som ny speciallæge. Lægger sig i 

forlængelse af noget af det nye i overenskomsten omkring generationsskifte. Sanne foreslår at vi kan  

spørge Gunver Lillevang om hun vil supplere ifht. spørgsmål om det overenskomstmæssige. Julie vil  

se på sagen. Vi inviterer Kim Brogaard med til middagen. Uddeling af FYAM-prisen foregår på  

fællesscenen hvor FYAM har ca. 5 minutter.  

 

Valg til FYAM-udvalget: Maria ligger op til at vi prikker folk på skuldrene, og spørger i  

styregrupperne, om folk er orienterede om valget, og har fået stillet op. Opstilling senest d. 1.  

september. 
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De regionale grupper linker hver især til valget på deres Facebook-grupper. 

Dem der er på genvalg må gerne sende deres oplæg hurtigst muligt, så der kan komme noget  

sneboldeffekt via hjemmesiden.  

 

Taletid ved åbning på hovedscenen ca 5 minutter. Kort orientering fra FYAM. Jesper kommer ikke. 

Ladan vil gerne hjælpe Maria med programmet. Julie hjælper med FYAM-timen. Sanne foreslår at 

vise plakaten fra sidste år til FYAM’s præsentation.  

 

6. FYAM-prisen 2021 (10 min) 

Orienterings- og beslutningspunkt. Ved Julie J. Strøm 

Jf mail fra i går aftes, er der desværre kun en indstilling. Vi læser oplægget i fællesskab. Det opfylder 

kriterierne. Vedtaget at uddele prisen til denne kandidat. Vi opfordrer både indstiller og modtager til 

at melde sig til årsmødet, men betaler dog ikke for deltagelse. Må dog gerne komme gratis og være 

med under åbningen hvor uddeling af prisen vil foregå.  

Vi enes om, at prisen skal uddeles i plenum på den store scene, så vi kan reklamere lidt og så vi kan 

inspirere til at være en god tutorlæge. Julie står for gavekurv. 

DSAMs talentpris uddeles til middagen, så det clasher ikke. 

PAUSE KL 18:30 – 18:50  

7. Timetakst i FYAM og honorar til formandskabet (60 min) 

Diskussions- og beslutningspunkt. Ved kasserer Emil Holm og næstformand Maria  

Emil gennemgår bilag udsendt før mødet: 1) Forskellige muligheder for aflønning/kompensation ved 

FYAM-møder. 2) Aflønning af formandsskabet.  

Aflønning/kompensation ved FYAM-møder: Der argumenteres frem og tilbage. Der er dårligt råd til 

det, hverken i vores eller i DSAMs kasse. Er vedtaget i DSAM med 1½ års prøveperiode, hvor pengene 

tages fra intern opsparing, og hvis den bliver vedtaget derudover, så kan der komme 

kontingentstigninger. Det bekymrer da kontingentet i forvejen er højt, og der er frygt for at miste 

medlemmer. Vi kan evt. lægge krav til DSAM om at denne kontingentstigning ikke må gå ud over 

FYAMs medlemmer, da FYAM er imod beslutningen, og særligt hvis det vælges at vi ikke vil indfører 

timetakst hos os. 

Nogen synes, at når DSAM har truffet en beslutning, så må vi følge trop, og aflønne dem der ikke får 

løn i andre udvalg for at udligne uligheden. Nogen argumenterer for at det alligevel ikke er ”lige” og 

at vi skal sige nej til aflønning/kompensation i FYAM-regi, og i øvrigt også overveje at være 

solidariske og takke nej, når vi deltager ved udvalgsmøderne i DSAM-regi, så vi kan sige nej til 

ovenstående kontingentstigning.  

Generel enighed om, at det er for stor en andel af vores budget. Især ikke muligt at kompensere alle.  

Det stilles til forslag at man fx gør noget mere ud af internatet, og det så er en slags lønning i stedet, 

eller fx belønner/aflønner medlemmerne ved fx gratis deltagelse i årsmøde eller lægedage. 

Der stemmes blandt de stemmeberettigede mødedeltagere: Der bliver valgt og vedtaget at vi ikke 

indfører timetakst. 
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Aflønning af formandskabet: Vi har ikke tid til denne diskussion i dag. Skydes til næste 

udvalgsmøde. 

 

8. Nyheder og artikler – fast punkt! (5 min) Intet nyt 

9. Evt. Intet nyt   

10. Remindere/orientering 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

  Udvalgsmøder i FYAM datoer 2021  

Tirsdag 12-01-21 i Odense (konverteret til Zoom) 

Mandag 26-04-21 i Aalborg (konverteres til Zoom) 

Tirsdag 22-06-21 i Aarhus (mulighed for både fysisk fremmøde og Zoom-deltagelse) 

Onsdag 18-08-21 i København (mulighed for både fysisk fremmøde og Zoom-deltagelse)  

Torsdag 30-09-21 i Kolding 

Onsdag 17-11-21 i Bella Center under Lægedage 

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

