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FYAM UDVALGSMØDE  

Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 17:00-20:00, Aarhus, mulighed for Zoom-deltagelse   

 

Deltagere fra begyndelsen 

Jesper Bossel Holst Christensen (FYAM formand)  

Maria Dahl Overgaard (FYAM næstformand – FYAM Midt)  

Anne Søgaard (FYAM Midt suppleant)  

Julie Jepsen Strøm (DSAM forskningsudvalg – FYAM udvalg repræsentant)  

Emil Holm Kongsted (FYAM repræsentant, region Syd)  

Anders Aasted Isaksen (DSAM forskningsudvalg, Aarhus)  

Anne Sofie Lundberg (FYAM suppleant i kvalitetsudvalget)  

Simon Glerup (FYAM repræsentant internationalt udvalg)  

Sara Kaae Frandsen (FYAM-suppleant Region H)  

Ladan Aloudal (Region H, AP udvalg)  

Camilla Bengtsen (suppleant videreuddannelsesudvalget)  

Ea Blaksteen (FYAM suppleant Region Sjælland)  

Signe Sjøholm Uhlenfeldt (FYAM repræsentant Region H)  

Gyoa Flinker (FYAM international suppleant)  

Tobias Kvist (DSAM-forskningsudvalg)  

 

DAGSORDEN 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 Beslutningspunkt (5 min) 

Emil Holm Kongsted (referent) Anders Aasted Isaksen (ordstyrer)  

2. Præsentationsrunde  

 Orienteringspunkt. (5 min) 

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

Orienteringspunkt, /alle  

 

FYAM formand (Jesper Christensen): DSAM bestyrelse/PLO har landet overenskomst, kort opsummering 

over nye tiltag.   
 

FYAM Midt (Maria Overgaard): Socialt arrangement i styregruppe Region Midt. En del nye kræfter. 

Planlægning af kommende arrangementer i efteråret.   
 

FYAM Syd (Emil): FYAM møde i maj. Planlagt FYAM styregruppemøde august.  
 

Forskningsudvalg (Julie/Tobias): hvordan når vi ud til praktiserende læger/YL med spørgeskemaer? Er e-

boks en mulighed? Forsøgt at sende spørgeskema ud via DSAM nyhedsbrev. DSAM Sara Krabbes legat kan 

søges af både forskningsaktive og andre AP ansøgere. Krav til ansøgning er specificeret.   

 

Internationale udvalg (Simon/Gyda): WONCA World i Abu Dabi november bliver online. Nordiske 

samarbejde fortsætter, møder juni/august. Generelt lav aktivitet pga. COVID-19 situationen. Digital kongres 

i November for FYAMs internationale pendant (VdGM). Navnet Wasco da Gama movement (VdGM) 

overvejes at udskiftes pga navnet – kolonitid reference.   
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Region H (Signe/Sara): online FYAM møde ultimo april. Der arbejdes på en grøntspættebog. Der 

påbegyndes en evaluering af hoveduddannelsen af AP i region H.   

 

Videreuddannelses udvalg -VIA (Camilla): Ny formand for AP-udvalg i YL var med på mødet. YL arbejder 

med bog til tutorlæger, skal være oplæg ift. det praktiske og faglige som en uddannelseslæge skal igennem. 

Mål; at praktiserende læger tager ejerskab i denne proces. Der er nedsat et udvalg, hvor FYAM er 

repræsenteret. Drøftelse omkring skift fra HU læge til at købe praksis. Ønsker bedre forberedelse hertil, 

gerne gennem SOL kurser og andre muligheder. Drøftelse af regioners forskellige tilgange hertil. 

Arbejdsgruppe i FYAM ser på HU strukturen og der ønskes, at vi kan komme med vores forslag til VIA.  

Spørgeskema til fase 2/3 læger omkring HU er netop afsluttet. Relevant data vil videreformidles til VIA. 

Jesper giver en kort gennemgang af nogle af budskaberne fra spørgeskemaet.   

 

Region Sjælland (Ea Blaksteen): Fortsat stille aktivitet, der mangler frivillige til at få FYAM arrangementer 

op at stå. En del henvendelser fra yngre læger, der ønsker at være aktive. Håb om at der kommer flere 

kræfter til hen på efteråret. Tilbud fra øvrige FYAM-medlemmer på mødet om at bistå med assistance, hvor 

vi kan bruges.   

 

Kvalitetsudvalget: Der arbejdes på kvalitetshjælpeværkstøjer til brug i praksis for AP læger, der skal kunne 

hentes fra DSAM hjemmeside. Forventes at komme ud på hjemmesiden senere i år.   

 

4.Orientering om beslutning i DSAM’s bestyrelse om godtgørelse uden for normal arbejdstid og der 

lægges fra formandskabet op til en diskussion af / ændring af honorar til formandskabet (30 min)  

Orienteringspunkt og beslutningsforslag, /Jesper og Maria  
 

DSAM´s bestyrelse har vedtaget timetakst for deltagelse i arbejde i DSAM/FYAM-regi. Pengene tages 

fra DSAM´s kasse ved udvalgsarbejde i Videreuddannelsesudvalget, Kvalitetsudvalget, Forskningsudvalget 

og Internationalt Udvalg. FYAM-kassen skal betale, når vi mødes i FYAM udvalget. Drøftelse om vi ønsker 

denne honorering ved møder i FYAM-udvalget. Allerede nu får vi penge for tabt arbejdsfortjeneste, hvis 

mødedeltagelse går ud over tabt arbejdstid i dagstid. Redegørelse for FYAMs budget samt penge på 

bundlinjen. Vejledning omkring ansøgning af midler vil komme fra sekretariatet. Behov for yderligere 

beregning af konsekvenser for FYAM-budget for vedtagelse. Beslutning udskydes til næste udvalgsmøde. 

Talmateriale udsendes forud for møde.  

   

Aflønning af FYAM formand/næstformand: Skal den faste honorering af posterne fastholdes, når der 

indføres timetakst for mødedeltagelse i DSAM-regi og evt. FYAM-regi? Aktuelle takster for 

formand/næstformand→2666 kr/mdr. Drøftelse omkring differentiering af aflønning af 

formand/næstformand. Der laves et oplæg til fremtidig aflønning til næste udvalgsmøde fra et udvalg 

(Emil Kongtsed, Anne Søgaard, Signe Uhlenfeldt, Sara Frandsen).  

  

PAUSE KL 18:20 – 18:50 (30 min)  

 

5.  Orientering om beslutning vedr. internat og fyraftensmøde under Pride taget på sidste ekstra 

udvalgsmøde d. 17/5 (10 min)  

Orienteringspunkt, Jesper og Maria  

Internat: Udskydes til 15. januar 2022 i Aarhus. Arbejde med nye vedtægter for FYAM. Skal godkendes af 

DSAM efterfølgende.   
 

CHP World Pride: Paraden aflyst. Fortsat Pride i andet format. FYAM planlægger nationalt online 

arrangement om LGBT+ sundhed, formentlig afholdelse i uge 33. Signe og Maria arbejder på det.   

 

6.     Kampagne 2021? Status (15 min)  

Orienteringspunkt, /arbejdsgruppen  
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Signe og Jesper har været til møde med Grøn praksis. FYAM har fokus på klimaperspektivet i KRAM-

faktorer. på Fokus at det er en FYAM-kampagne, grøn praksis skal bruges som sparringspartner ift. 

evidensbaseret indhold. Kampagnen skal være digital via sociale medier. Målgruppe er unge 

mennesker. Afventer videre dialog med DSAM og Grøn Praksis. 

 

7.     FYAM-prisen 2021? Status (15 min)  

Orienteringspunkt, /arbejdsgruppen  
 

Ind til videre er der indstillet én person til prisen. Diskussion omkring at nå ud til flere medlemmer for at få 

flere indstillet.  

Forslag omkring mail, Facebook-opslag i regionale grupper samt fast opslag på FYAMs hjemmeside. 

Deadline for indstilling til FYAM-prisen 4. august. ”Vinderen” besluttes på efterfølgende FYAM-

udvalgsmøde og overrækkes på Årsmødet.  
 

8.     Kvalitet i HU Status (15 min)  

Orienteringspunkt, /arbejdsgruppen  
 

Planlagt møde 9. august. Mål er opsætning af kvalitetsmål for en god hoveduddannelse for almen medicin. 

Drøftelse omkring at flere grupper ser på samme problemstilling i DSAM-regi og YL-regi. Behov for fokus 

på samarbejde imellem grupperne.  
 

9.     Årsmøde (20 min)  

a.     Tilmelding  

Info om årsmødet: Format, indhold, sted.  

b.     FYAM-timen  

Kl 17-18 på Årsmødet.   
 

Indhold: Orientering fra FYAM. Mulighed for at stille op til ubesatte poster. Ekstern oplægsholder inviteres. 

Gode ideer modtages gerne.   
 

Ideer: vinder af FYAM prisen kunne spørges til et oplæg, “læger på sociale meder”, forslag fra Julie 

omkring Johan Stoltz (nyuddannet praktiserende læge), om overgang med en afgående praktiserende læge 

(på vej mod pension), hvor de begge samarbejder om samme gruppe patienter (ydernummer) – i tråd med 

det, der lægges op til i ny overenskomst.   

 

10.  Nyheder og artikler – fast punkt!   
 

Kommende artikel omkring LBGT+ sundhed.   

Kommende artikel omkring digital FYAM-arrangement i Region Syd.   

   

11.  Evt.     

Drøftelse omkring barselsmuligheder som speciallæge i almen praksis.    
 

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)  

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/

