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FYAM UDVALGSMØDE 

Dagsorden 
Onsdag – 17. november – 2021 – kl. 17.00-20.00 – Bella Center ifm. Lægedage  

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Gyða Liv Skúladóttir Flinker 

Referent: Thomas Benfeldt Purup 

2. Præsentationsrunde (registrering af deltagere)  

Navn og funktion i FYAM 

Gyða Liv Skúladóttir Flinker (suppl. Internationalt udvalg) 

Malene Nepper (Videreuddannelsesudvalget) 

Ervin Pojskic (Suppl. Videreuddannelsesudvalget) 

Kamille Schjøtler (Region Sjælland) 

Signe Sjøholm Uhlenfeldt (Region Hovedstaden) 

Emil Winther (Suppl. Kvalitetsudvalget) 

Ellen Jensen (Region Nordjylland) 

Mariam Gheshlaghi (Internationalt udvalg) 

Anne Dige Søgaard (Suppl. Region Midtjylland) 

Maria Dahl Overgaard (Næstformand + Region Midtjylland) 

Anne Sophie Westin Pedersen (DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg) 

Thomas Benfeldt Purup (Formand) 

Sanne Bernard (DSAM sekretariat) 

3. Orientering fra udvalgene 

Kort præsentation af igangværende samt nye projekter  

VIDEREUDDANNELSESUDVALGET: Havde møde ifm. regeringens nye udspil, hvor man blandt 
andet drøftede forslaget om at ændre hoveduddannelsen, så man får 6 mdr mindre på hospitalet og 6 
mdr mere i Almen Praksis. Det er et forslag som DSAM og PLO selv foreslog for 10 år siden, så der 
er god opbakning til dette. Næste møde 25. januar. Der spørges til om FYAMs holdninger vægtes i 
udvalget og de nye medlemmer beskriver at de bestemt føler sig hørt.  

INTERNATIONALT UDVALG: Arbejder på udvekslingsprogram, som har stået meget stille under 
Corona. Der begynder dog nu at komme lidt pladser igen. Udvalget havde mange dokumenter i 
OneDrive, men disse er desværre blevet slettet og kan ikke gendannes.  
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KVALITETSUDVALGET: Emil suppl. er nyvalgt og ikke informeret om hvad der sker i udvalget 
endnu. Han følger op og sender beskrivelse retur.  

REGION NORDJYLLAND: Planlagt arrangement udskudt grundet syg underviser – arbejder på ny 
dato. Har planer om speed dating mellem praktiserende læger og uddannelseslæger. Ved sidste speed 
dating stor opbakning fra speciallæger, men formåede ikke rigtigt at komme ud til 
uddannelseslægerne. 

REGION MIDTJYLLAND: Planlagt fyraftensmøde om palliation. Julefrokost afvikles i december.  

REGION SYDDANMARK: Ingen medlemmer til stede + ikke modtaget skriftlig opdatering. 

REGION SJÆLLAND: Regional temadag og julefrokost i forlængelse af hinanden. God opbakning 
med indtil videre 70 tilmeldte ud af 90 pladser.  

REGION HOVEDSTADEN: Afholdt 2 fyraftensmøder siden sidst. Det sidste (Geriatri) dog kun 
med 8 deltagere.  Regions H var desuden til stede på St. Praksisdag og Lægedage. Der afholdes 
julehygge med undervisning d. 2. dec. Der arbejdes fortsat på en ’survival-guide’ (grønspættebog) 
til KBU-, intro- og HU-læger i AP i Region H. 

YLs AP UDVALG: Ingen til stede 

DSAM/PLO REKRUTTERINGSUDVALG: Intet nyt.  

4. Visioner for FYAM + branding 

Orienteringspunkt ved formand Thomas Benfeldt Purup – opfølges ved internat 15.01.2022 

Herunder sociale medier – vendes igen ved punkt 11. Desuden henstillede midler 100.000kr.  

Forslag om at lave en kampagne OM FYAM, hvor der udvikles lækre videoer, opdateres 
hjemmeside, oprettes SoMe-gruppe m.v. Generelt mål om at gøre FYAM mere gennemsigtigt, 
tydeliggøre hvordan man kan hjælpe til i FYAM (med stort og småt) og gøre det hele mere 
tilgængeligt. Der foreslås at man benytter de 100.000kr i henstillede midler til kampagnen. Desuden 
er der ca. 100.000-120.000kr tilbage af årets budget, som foreslås benyttet til at købe merchandise, 
pop-up bannere m.v. så vi er klar til kampagnen næste år.  

Der findes bred opbakning til ovenstående. Det understreges at målet ikke er at bruge alle midlerne 
per se, da resterende midler går tilbage til DSAM (og indirekte FYAM medlemmerne). Vi skal dog 
forsøge at målerette midlerne mest muligt mod FYAM-medlemmerne i det omfang vi kan med 
ovenstående in mente.  

5. Forventet mødeaktivitet af medlemmer + info om refusion 

Orienteringspunkt ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

(Minimum et medlem eller suppleant ved hvert møde. Ved særtilfælde skriftlig status fra gruppen) 

Der informeres om forventes, at minimum et medlem eller en suppleant fra hver gruppe deltager 
(fysisk eller online) ved alle FYAM-udvalgsmøder. Især er dette nødvendigt ved møder, hvor der 
skal stemmes til poster/større ændringer. Ved særtilfælde hvor begge fra én region er forhindret, må 
man på forhånd sende info om seneste nyt og kommende aktiviteter samt evt. stemme på forhånd ved 
beslutningspunkter.  

Desuden info om at man får dækket tabt arbejdsfortjeneste i alm. arbejdstid til FYAM-
udvalgsmøderne. Alle møder ligger uden for normal arbejdstid, så det gælder for dem der kommer 
længere væk og som bruger transporttid i den normale arbejdstid.  
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6. Valg af repræsentant til Nordic Young General Practitioners  

Beskrivelse af indhold og arbejdsopgaver fra Anne Mette Torp. 

Emil Winther vælges som repræsentant til Nordic Young General Practitioners.  

Mariam Gheshlaghi vælges til The Vasco Da Gama Movement: For Young & Future Family Doctors 

7. Udpegning af FYAM medlem til Yngre Lægers Almen Praksis Udvalg 

Afstemning. Alle medlemmer i FYAM kan udpeges til posten.  

Indsend meget gerne ønske om at varetage posten inden mødet.  

4 opstillere. Preben Aukland vælges til posten i YLs Almen Praksis Udvalg 

8. Udpegning af FYAM medlem til DSAM/PLOs rekrutteringsudvalg 

Afstemning. Alle medlemmer i FYAM kan udpeges til posten. 

Indsend meget gerne ønske om at varetage posten inden mødet. 

Simon Grøn vælges til posten i DSAM/PLOs rekrutteringsudvalg.  

9. Udpegning til kasserer for FYAM-udvalget 

Beslutningspunkt. Formand Thomas Benfeldt Purup vil gerne fortsætte med rollen i hvert fald det 
første år af hensyn til at sikre et godt overblik og god udnyttelse af alle FYAMs midler. Alternativt 
afstemning. 

Thomas Fortsætter med posten som kasserer for nu. 

10. FYAM medlem til planlægningsgruppen for DSAMs årsmøde 2022 

Beslutningspunkt. Evt. ved afstemning ved flere opstillere. 

Malene Nepper udvælges som repræsentant for FYAM i planlægningsgruppen for DSAMs årsmøde 
2022.  

11. Forslag til oprettelse af FYAM SoMe-gruppe (sociale medier) 

Kort diskussion + uddeling af handlingsansvar. Der kan sparres med presseansvarlige ved DSAM 
Sine Barret-Madsen. 

Der er bred opbakning om forslaget. Der er ønske om at alle FYAM medlemmer får mulighed for at 
deltage i SoMe-gruppen. I hvert fald skal alle regionale regioner involveres. Thomas udsender mail 
til de regionale udvalg, som kan dele det på deres respektive facebook grupper. Når gruppen er 
samlet aftales opstartsmøde, hvor Thomas B. Purup ligeledes deltager.  

12. Honorar til Næstformand og Formand 

Beslutningspunkt. Opsamling fra FYAM-udvalgsmøde d. 18.08.2021. Honoreringen blev besluttet til 
FYAM-udvalgsmøde d. 16.03.2018, punkt 4 (se vedhæftede).  

Det besluttes at honoraret til formand og næstformand forsætter uændret.  

13. Nyheder og artikler – fast punkt! 

Orientering ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

Bred opbakning om at Practicus skal være fast punkt ved udvalgsmøderne. Følgende har indspark til 
artikler i bladet: 
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Thomas Benfeldt Purup – ”Hvad er vi bange for?” Artikel om de gode muligheder og hjælp vi har 
ifm. praksiskøb (afledet af den utryghed der blev luftet ved seneste FYAM-time) 

Gyða Liv Skúladóttir Flinker – Vil gerne skrive en artikel omkring udvekslingsprogrammet på vegne 
af internationalt udvalg.  

Anne Dige Søgaard – Skriver om hendes udbytte fra undervisningssessionerne ved DSAMs årsmøde.  

Maria Dahl Overgaard foreslår, at der skrives en artikel om den nye FYAM SoMe-gruppe, når denne 
er etableret”.  

14. Remindere/orientering – herunder vigtige datoer 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang: 
https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/ 

15.-16. Januar  Internat (Aarhus) – gennemgang af vedtægter 

1. Marts  FYAM-udvalgsmøde (Aalborg) 

7.-8. Maj  Internat (Odense) – FYAM kampagne OM FYAM (forslag) 

17. August  København – obs reklame for DSAMs årsmøde 

29. September  Dagen før DSAMs årsmøde (Kolding) 

Uge 46   FYAM-udvalgsmøde ifm. lægedage (København) 

Der er lidt bekymringer fra nogle medlemmer, om det bliver for meget med 2 internater. Der foreslås 
at samle FYAM-kampagnen og revision af vedtægter/kommissorium ved internatet i Januar. Der er 
dog flere der kun har fri den ene dag, hvorfor der ikke er stemning for dette.  

Det besluttes at der udsendes doodle med forslag til løsninger på datoer og arbejdsgrupper. Ellen 
foreslår evt. at der indkaldes til ekstraordinære FYAM-udvalgsmøder mhp. kampagnen om FYAM. 

15. Evt. 

Indsend ønsker før mødet.  

Region Hovedstaden foreslår at lave en national adventskalender med 4 spørgsmål og sponsorgaver 
som præmie. Der er opbakning til dette. Quizzen ligges på den nationale facebook side, så der er 
overblik over hvem der deltager – der kan dog linkes til denne fra alle regionale facebooksider. 
Gaverne sendes direkte til vinderne. Kamille (Reg. Sjælland), Signe (Reg. Hovedstaden) og Maria 
(Reg. Midtjylland) står for spørgsmål til hver deres søndag. Vi mangler således frivillige til den 
sidste søndag.  

 


