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FYAM UDVALGSMØDE 

Dagsorden 

Referat 

Torsdag d. 30. september 2021 kl. 17:00-19:00, Comwell Kolding 

Efterfølgende 3-retters middag i restauranten  

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent (5 min) 

Julie Strøm vælges som referent. 

Maria Overgaard er ordfører. 

2. Præsentationsrunde (15 min). Deltagere:   

Jonas Fynboe Ebert – Practicus-redaktør. HU Region Midt: Der er plads i hver udgave af Practicus 

til FYAM-stof. Nu forberedes artikel om, at der er kommet nye medlemmer i FYAM. Vi har desuden 

FYAM-klummen, hvor der er en 3-4 skribenter. Jonas gør opmærksom på det i god tid før hver 

deadline. Der er god hjælp at hente m. korrekturlæsning osv. ved Jonas og dernæst professionel 

korrektur læser, så man skal bare endelig kaste sig ud i det. 

Thomas Purup – Nyvalgt formand, HU almen medicin, Region Midt.  

Maria Overgaard – næstformand, medlem Region Midt, Intro almen medicin.  

Mariam Gheshlaghi – Nyvalgt medlem af internationalt udvalg. HU almen medicin, Region 

Hovedstaden. 

Julie Strøm – Medlem af forskningsudvalget. Ph.D. 

Ea Blaksteen – Suppleant, Region Sjælland 

Anne Dige Søgaard – Suppleant, Region Midt, HU almen medicin. 

Emil Holm - Afgående medlem for Region Syd, HU almen medicin. 

Emilie de Leon – Suppleant for Region Syd, HU almen medicin. 

Signe Uhlenfeldt – Medlem for Region Hovedstaden, HU almen medicin. 

Louise Brøgger Venøe – Medlem af forskningsudvalget 

Tobias Kvist Stripp – Medlem af forskningsudvalget  

Marina Elmlund Sørensen – Nyvalgt suppleant Region Nordjylland. HU i almen.  

Gýda Flinker  – Suppleant i internationale udvalg, HU i almen 

Kamille Glerup – Afgående medlem af Videreuddannelsesudvalget 

Kristina Aagaard – Nyvalgt medlem for Region Syd 
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Nur Nabil Ahmad – Afgående medlem af rekrutteringsudvalget, HU almen. 

Simon Glerup – Afgående medlem Internationalt udvalg. 

 

 

 

3. Velkommen og kort om FYAM i DSAM (10 min) 

Orienteringspunkt. Ved næstformand Maria Dahl Overgaard.  

Maria gennemgår sammenhængen/forholdet mellem DSAM og FYAM.  

Signe pointerer, at de FYAM-medlemmer, som er valgt ind i DSAMs regionale bestyrelse, jo meget 

gerne må være med til FYAM udvalgsmøderne som observatører – det kan vi evt. gøre dem særligt 

opmærksom på. 

Ligeledes gøre DSAM opmærksom på, at de er meget velkomne til at bruge deres plads i FYAM-

udvalget – dette vil skabe bedre sammenhæng mellem FYAM/DSAM. Der har ikke være valgt et 

medlem de seneste år. 

 

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

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

orientering på DSAM Intras. 

Region Hovedstaden: Nationalt Pride-arrangement ang. LGBT sundhed blev desværre aflyst pga. sygdom. 

Ikke sikkert det bliver, da hovedtaler ikke ønsker at stille op til ny dag. Store Praksisdag i reg. Hovedstaden i 

næste uge, hvor FYAM repræsenteret. Fyraftensmøde omkring attester og administrativt arbejde i AP, nyt 

fyraftensmøde om 1 mdr. + i nov. om at passe på sig selv i AP. Der arbejdes fortsat på ”Grønspættebogen” 

som er hjælp til alt ift. når man starter i KBU, intro, HU i AP – hvis vi andre har noget, der bør nævnes i 

bogen, må man meget gerne skrive til Signe. Efterfølgende vil den blive delt, så de andre Regioner kan lave 

lignende model.  

 

Region Sjælland: Strikket en styregruppe sammen, nu er de 3 i styregruppen. Holdt et godt fyraftensarr. om 

pædiatri – ang. dårlig trivsel, online. Arrangerer en julefrokost. 

 

Region Syd: Online fyraftensmøde, problemer med at foredragsholdere sprang fra. De er 3 i styregruppen, 

håber på at kunne fiske nogle flere. Skal have kickstartet styregruppen på ny. 

 

Region Nord: Arbejder på nogle faglige arr. – ét om skulderlidelser, skulderundersøgelse. Arbejder på 

”speeddating” – der er en del ubesatte stillinger i Region Nord – speeddating med potentielle arbejdsgivere 

(læger der mangler udd.-læger) skal evt. gøre op med dette, positivt for både uddannelseslægerne og de 

praktiserende læger.  

 

Region Midt: Ved at arrangere fyraftensmøde om palliation i almen praksis, godt gang i styregruppen. 

Arrangerer julefrokost.  
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Internationale udvalg: Hippokrates: Europæisk udvekslingprogram. Det er meget svært at finde 

klinikker/danske almen praksis, som vil tage personer til udvekslingsophold. Gýda på bar bund, skrevet 

mails til mange praksisser. Om ophold: Typisk 2 ugers ophold, en europæisk læge i hoveduddannelse i 

almen medicin. De skal ikke have egne ptt., bare følge med som ”fluen på væggen/observere”. Hvad kan 

gøres: Evt. lave en artikel til practicus, evt. reklame på Lægaedage, evt. rose/promovere nogle praksisser, 

som har haft én på udvekslingsophold. Ansøgere vil gerne mod de store byer generelt - men i princippet kan 

hele landet deltage.  

 

Kvalitetsudvalget: - ikke repræsenteret. 

 

Rekrutteringsudvalget: Fra en update på Intras: Holdt møde i september. Glæde over at regeringens planer 

om at tjenestepligt er droppet. Update på dimensioneringer ift. medicinstuderende, som indtil videre 

fastholdes. FYAMs medlemsundersøgelse gennemgået: Der er stor overvægt i ønske om at arbejde i almen 

praksis (og som det er nu, ikke regionsklinikker). Haft oplæg fra Dorthe Navntoft – diskussion om der skal 

være bedre ansættelsesvilkår (specialt ift. efteruddannelse) for ansatte/vikarer i praksis. 

 

Almen praksis udvalget: Snak om AP-ukyl funktion til AP-HU læger som er i hospitalsblok - bliver nok 

noget alle regioner arbejder med. Der er lavet drejebog til de nye tillidsrepræsentanter. Der vælges en AP-

ukyl, som så er ukyl for alle de AP, der er i hospitalsblok.  

 

Videreuddannelsesudvalget: Fokus på hvordan man slår sig ned som praktiserende læge, så det ikke først 

er i fase 3, man begynder at ledes/hjælpes i den retning. Sammen med sundhedsstyrelsen ved at snakke om, 

hvorvidt KBU skal eksistere eller ikke eksistere – som nuværende ikke nemt at sammenligne med andre 

nordiske lande ift. om man har autorisation med det samme efter uni eller ej. Videreuddannelsesudvalget 

synes man skal holde fast i KBU, så det arbejder de for, for at beskytte de nyuddannede læger. Den skal i 

hvert fald ændres på en måde – den BLIVER ændret (måske bare mere af navn end af gavn). 

 

Forskningsudvalget: Diskuteret hvordan det går med forsknings-nyhedsmails. Arbejder på, hvordan almen 

medicinske forskning skal repræsenteres på Lægedage. Der er afholdt Ph.d.-forum her i september for alle 

almen medicinske yngre forskere.  

 

PAUSE KL 17:50 – 18:00 

 

5. 2-og-2 finder sammen mhp. overlevering fra afgående til tilgående medlem. De andre taler 

f.eks. om ideer til nye FYAM-projekter eller andre ideer til arbejdsgrupper (25 min)  

Hvem har lyst til at være kasserer? Vi kommer til at mangle en kasserer (Emil Holm, som har været 

kasserer det seneste år går ud). Han angiver at der ikke er meget arbejde i det – alt går via sekretariatet 

ift. udgifter. Én gang om året får man et regnskab fra sekretariatet. Derudover hjælper man med at 

angive hvilke udgifter der skal tages fra et regionalt budget eller nationalt budget. En gang imellem 

mails eller korrespondancer med sekretariat i DSAM. 
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På papiret bliver kassér-opgaven skubbet over på formandskabet fredag 1/10, fordi Emil Holm træder 

ud. FYAM konstituerer sig selv med en kasserer herefter. 

 

 

6. Velkomstmateriale til nye FYAM-medlemmer. Status. Kan materialet godkendes? (10 min) 

Orienterings- og beslutningspunkt. Ved arbejdsgruppen m. bl.a. Emilie de Leon. Velkomstfolder 

sendes som bilag inden mødet.  

Orienteringsfolder om FYAM er klar – indhold er godkendt, kan alle sige god for designet?  

En lille bog og kuglepen i bæredygtigt materiale med FYAM’s logo sendes med.  

Folderen godkendes – aftales dog kun at trykke til et halvt/helt år. Evt. på sigt få noget blikfang på, evt. 

figur el. lign. som ”brander” FYAM. Men det vil tage tid at udvikle, så folderen trykkes, og så begynder 

vi at bruge den, som den er nu. 

 

7. Orientering om udskydelse af LGBT+ fyraftensmøde (5 min) 

Orienteringspunkt. Ved repræsentant FYAM Hovedstaden Signe Sjøholm Uhlenfeldt.  

Se Orientering fra Region Hovedstaden. 

 

8. FYAM på Lægedage 2021 (10 minutter) 

Orienteringspunkt ved næstformand Maria Dahl Overgaard. 

FYAM må gerne være repræsenteret – skriv til Maria, hvis man vil være på FYAM-standen. Man 

skal bare stå der i pauserne og så får man den dag gratis på Lægedage. Tage vores uddannelseslæger-

plakat med. Der skal nok trykkes flere plakater? Forslag om, at vi trykker 1000 mere. Signe fra KBH 

tager andre FYAM ting/sager med ud om mandagen.  

 

9. Internat januar 2021 (5 minutter) 

Orienteringspunkt ved næstformand Maria Dahl Overgaard. 

Tredje weekend i januar 2022 i Århus – skriv det i kalenderen. 

 

10. Nyheder og artikler – fast punkt! (5 min)  

11. Evt.  

12. 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) 

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


