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FYAM UDVALGSMØDE 

Mandag d. 26. april 2021 kl. 17:00-20:00, Zoom  

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent (5 min) 

Julie Strøm ordstyrer, Maria Overgaard tager referat.    

2. Præsentationsrunde (5 min) 

Deltagere fra begyndelsen: 

Jesper Bossel Holst Christensen (formand for FYAM-udvalget, medlem af DSAMs bestyrelse) 

Maria Dahl Overgaard (næstformand, medlem af FYAM-udvalget for Region Midt) 

Emil Holm (kasserer og medlem af FYAM-udvalget for Region Syddanmark) 

Gyða Liv Skúladóttir Flinker (suppleant internationale udvalg) 

Julie Jepsen Strøm (Observatør i FYAM-udvalget, medlem af Forskningsudvalget i Aalborg) 

Sara Kaae Frandsen (FYAM-suppleant Region H) 

Ellen Jensen (medlem af FYAM-udvalget for Nordjylland) 

Anders Voldby (FYAM-medlem AP-udvalget) 

Anne-Sophie W. Pedersen (FYAM-medlem af rekrutteringsudvalget) 

Kiruba (FYAM-medlem af DSAM Syddanmark, medlem af DSAM repræsentantskab, tilknyttet 

Forskningsenheden for almen praksis i Odense) 

Signe Uhlenfeldt (medlem af FYAM-udvalget for Region H) 

Pernille Hølmkjær (medlem af Forskningsudvalget Kbh.) 

Ladan Aloudal (FYAM-medlem af AP-udvalget, nationalt ansvarlig for sociale medier).  

 

3. Orientering fra udvalg og regionale grupper (20 min) 

Internationale Udvalg: Hippokrates Exchange program. Er ny i denne funktion. Det hele starte så 

småt op igen med bl.a. spanske exchanges. Den anden repræsenterede i udvalget er Simon, som ikke 

deltager i dag.  

Region Syddanmark:  Fyraftensmøde i maj med læge og phd. Maria Bundgaard om Klynger. Er 

blevet sendt ud til alle FYAM-medlemmer.   

Ph.d. forum: Posterwalks af få minutters varighed med ph.d.-studerende. Har holdt møde omkring 

hvordan de fire forskningenheder får inddraget de praktiserende læger. Vidensbank med små 

forskningsprojekter, til inspiration, er under udarbejdelse. Er ved at udarbejde folder omkring 

forksning evt. til velkomstbrevet.  
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Region Hovedstaden: Er godt i gang med flere småprojekter. Bl.a. ”grøntspætte-bog” til nye læger i 

intro og HU.  Bliver lagt på hjemmesiden. Fyraftensmøde med Region Sjælland i denne uge. Succes 

med online møder.  

Region Nord: Intet nyt.  

AP-udvalget: Sammenlægningen af overlægeforeningen og FAS har været det som har fyldt.  

Tilføjelse fra Sara: Cecilie (Region Sjælland) er trådt ud af FYAM udvalget og Ea (Region Sjælland) 

overtager hendes plads frem til valget. Region Sjælland deltager derfor ved fyraftensmøde med 

Region Hovedstaden for at ”komme i gang”.  

 

4. Mindstemål for kvaliteten i specialeuddannelsen (15 min) 

Der gives en orientering om arbejdet omkring ny struktur i hoveduddannelsen. 

Enighed om at det er vigtigt, at der sættes fokus på kvaliteten i uddannelsen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Jesper, Signe og gerne flere interesserede FYAM-medlemmer.  

 

5. Forsendelse af kampagneplakaten 2020 (5 min) 

Det besluttes at de gerne må sendes ud via sekretariatet på FYAM’s konto.  

 

6. Godkendelse af velkomst-materiale og udfordringer ift SAMS/FYAM overgang (15 min) 

Præsenteres af Anne-Sofie. Fem FYAM-medlemmer har arbejdet med folder til velkomstmaterialet 

til nye medlemmer. En skitse er nu klar. Er udsendt som bilag forud for mødet. Sendes sammen med 

velkomstmateriale: blok og kuglepind (bæredygtige). Problem med at medlemmer som overgår fra 

SAMS til FYAM ikke får velkomstmateriale. Skal der gøres mere? Sekretariatet er klar over 

problemet med systemet.  

Forslag til at sætte et billede på evt.  billeder fra DSAM årsmødet 2018 og 2019. Kræver tilladelse 

fra medlemmer med billeder. Blandende meninger omkring dette.  Arbejdsgruppen vil vende det. 

7. FYAM-prisen 2021 (15 min) 

Udvalget ønsker at kåre en til årets FYAM-pris på årsmødet. Der skal udsendes email til 

medlemmerne herom, hvor vi opfordrer til at indsende forslag til nominerede. Næste udvalgsmøde 

gennemgås nominerede af udvalget. 

Arbejdsgruppe: Julie, Sara og Pernille. Kiruba deltager hvis nødvendigt.  

 

PAUSE KL 18:20-18:40 

8. Kampagne 2021? Forslag er et samarbejde med Grøn Praksis (45 min) 

Oplæg fra Karolina (medstifter af Grøn Praksis) præsenterer forslag til fælles FYAM-kampagne med 

Grøn Praksis: ”Giv din patient et klima-KRAM”. Fokus på både sundhed og klima og 

sammenhængen mellem dem. Passer ind i DSAM’s pejlemærker. Forslag til ”lommekort” til de 

praktiserende læger. Præsentation til årsmødet. Livsstil bringes på banen via KRAM. Undersøgelser 

viser at patienter ønsker mere information om ændring af livsstil. Kost (bl.a. forarbejdet kød) har 

betydning for både livsstil og udledning af CO2. Rygning største forebyggende enkeltfaktor, og 
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produktionen er en stor klimasynder. Alkohol stort sundhedsmæssigt problem, og CO2 udledende, 

men ukendt hvor meget. Motion bl.a ved at man cykler i steder for at tage bus eller tog, kan spare 

samfundet mange ressourcer. 

Nanna Holt Jessen er ny i Grøn praksis og også FYAM-medlem og sidder i ph.d. forum. Har ”et ben 

i begge lejre”. Har været med til at lave FYAM-kampagne sidste år. 

Diskussion 30 min: 

Forslag til plakater eller andet visuelt i stedet for lommekort.  

Planen har fra Grøn Praksis været primært at henvende sig til lægerne og ikke patienterne. Formål at 

få lægerne til at fokusere mere på KRAM-faktorerne. Mener ikke vi er nået til at snakke klima 

direkte med patienterne. Tænkt som en ”oplysningskampagne” til lægerne.  

Spørgsmål til om det rammer ”socialt skævt”. De patienter hvor der er behov for optimering af 

KRAM måske ikke overskud til at snakke klima.   

Forslag om, at en målgruppe man kunne fokusere på, kunne være de unge. Forventning til at de unge 

er meget modtagelige over for en kampagne.  

Forsalg til at der kan inviteres flere til at arbejde med kampagnen i de regionale FYAM-udvalg.  

Arbejdsgruppe: Jesper, Sally, Karolina, Nanna, Signe. 

 

9. Merit – arbejdsgruppe? (15 min) 

To problematikker 1) uoverensstemmelse mellem merit-ansøgning i de forskellige regioner (f.eks. 

giver gennemført intro i flere specialer i Region Syd direkte adgang til merit, hvilket ikke er tilfældet 

i de andre regioner, hvor ansøgning om merit er ret omfattende). 2) frisættelse fra 

ansættelse/afkortning af HU.  

YL er under Sundhedsstyrelsen i gang med et arbejde for ændring af den lægelige videreuddannelse 

og arbejder på, at merit automatisk medfører tidsforkortelse af uddannelsesforløbet. Vil gerne høre 

fra FYAM.  

Maria taler med Anders, der tager det med via. AP-udvalget.  

 

10. Vedtægtsændringer – arbejdsgruppe? (15 min) 

Der er enighed om udarbejdelse af et udkast til nye og opdaterede vedtægter. 

En arbejdsgruppe vil lave et oplæg, der senere kan præsenteres på et internat senere på året.  

Forslag til at næstformanden skal vælges på lige fod med de andre poster, som er på valg.  

11. Nyheder og artikler – fast punkt!   

Springes over på dagens møde, grundet manglende tid. 

13. Eventuelt 

 I) Maria og Jesper foreslår, at der afholdes et ekstra udvalgsmøde d. 17. eller 19. maj kl 17-18, 

hvor eneste punkter er kommende aktiviteter; Sommerinternat 2021 og Copenhagen Pride / World Pride.  
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   Oprettes en tråd på Intras. Dem som kan og vil deltage i et ekstra møde om ovenstående 

deltager.  

 

14. Remindere/orientering 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 

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

  Mødedatoer 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 (håber på mulighed for fysisk fremmøde) 

Onsdag 18-08-21 i København (håber på mulighed for fysisk fremmøde)  

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

Onsdag 24-11-21 i Bella Center under Lægedage 

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

