
 
 

 
Opstilling til FYAM-valget 2021 

 
Navn 

Jesper Bossel Holst Christensen 

 
Uddannelsestrin 

☐  KBU 

☐  Introstilling 

☐  Fase 1 

☒  Hospitalsblok 

☐  Fase 2 

☐  Fase 3 

☐  Andet:  
 
 
Tidligere erfaring (I-stillinger, udlandsophold, organisatorisk erfaring m.v.) 

I-stilling almen medicin 

HU-stilling almen medicin 

Formand for FYAM-udvalget og bestyrelsesmedlem af DSAM siden oktober 2019 

 
 
Mærkesager/interesseområder 

Rekruttering til almen praksis, særligt i landområder 

Kvalitet i HU 

Organisatorisk fagvidenskabeligt arbejde 

 
 
Opstilling til posterne (i prioriteret rækkefølge) 

1. Formand for FYAM-udvalget 

2.  

3.  

 
 
Motivation for opstilling 

Jeg er hoveduddannelseslæge i almen medicin aktuelt i min sygehusblok på Medicinsk Af deling, Vejle 

Sygehus.  

Jeg blev valgt til formand første gang for 2 år siden, da jeg var i gang med min introduktionsstilling, og 

det har givet mig mod på en ny periode. 

De forgangne 2 år har været meget anderledes. COVID-19 satte en stopper for mange af FYAM’s 

regionale aktiviteter, ligesom vores møder i udvalget måtte foregå virtuelt. Det har vi alle skulle vænne 

os til.  

Og netop nu, hvor vi er på vej ind i en normal hverdag, og FYAM ’s aktiviteter begynder så småt at komme 

op at stå, står vi over for et valg i FYAM og DSAM. 

 



Der skal vælges nye repræsentanter blandt uddannelseslægerne i almen medicin, og det er et både 

spændende og udfordrende organisatorisk arbejde. 

I FYAM har vi trods COVID-19 arbejdet "bag kulissen", og det har nogle af jer sandsynligvis lagt mærke til. 

Sidste år kom vi med årets FYAM-kampagne 2020, som hed "Her i lægehuset kan du møde 

uddannelseslæger". Kampagnen henvendte sig til vores patienter i almen praksis med budskabet om, at 

man her i lægehuset vil møde uddannede læger under videreuddannelse. Formålet var at fortælle, hvad 

en uddannelseslæge egentlig er. Kampagnen blev taget godt imod og hænger i mange lægehuse i 

Danmark og på Færøerne! 

Meget af FYAM’s organisatoriske arbejde foregår i de regionale FYAM-grupper og i arbejdsgrupper. 

Regionalt har FYAM-repræsentanterne fra de 5 regioner sammen med deres bagland arrangeret 

fyraftensmøder, sociale og faglige arrangementer, og det har der været god opbakning til, både ved 

fysisk fremmøde og virtuelt. 

I arbejdsgrupper arbejder vi i øjeblikket på at revidere FYAM-udvalgets vedtægter, så mere tidssvarende 

vedtægter kan vedtages næste år og kan danne baggrund for et mere demokratisk udvalgsarbejde. 

Derudover foregår der et vigtigt arbejde om kvaliteten i vores hoveduddannelse. Der er stor 

opmærksomhed på vores hoveduddannelse fra mange sider, fordi vi både skal højne kvaliteten og sikre 

flere hænder i almen praksis. Mange af jer har budt ind med jeres idéer til, hvordan man kan forbedre 

vores hoveduddannelse, og jeg håber, at vi fra FYAM’s side snart kan formulere vores egne kvalitetsmål 

for vores hoveduddannelse. 

I maj måned udsendte vi i vores nyhedsbrev en invitation til vores medlemsundersøgelse 2021. Jeres 

besvarelser er overbevisende og dokumenterer, at vi har klare holdninger til, hvad de r skal til for, at vi 

nedsætter os i praksis efter endt specialeuddannelse. Det handler for os primært om sparring, trivsel, og 

at vores familier trives med beslutningen. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med PLO, og det er 

rart, at vi i FYAM kan samarbejde både med DSAM og PLO. Ud over samarbejdet omkring 

spørgeskemaundersøgelsen, har vi i FYAM-formandskabet også jævnligt møder med PLO’s formandskab. 

Jeg synes, det er vigtigt med samarbejde til begge sider, fordi vi både er medlemmer af DSAM og præ -

PLO'ere (for manges vedkommende i hvert fald), og jeg vil gøre mit for at fortsætte det gode 

samarbejde. 

Jeg vil gerne opfordre alle mine kolleger til at stille op til FYAM-valget. Der er mange interessante poster 

på valg i år, hvad end man brænder for uddannelse, kvalitet, det regionale, det internationale, 

rekruttering eller arbejdsvilkår for yngre læger i almen praksis. Det er spændende at arbejde 

organisatorisk og at få en fod indenfor i vores fælles fagvidenskabelige selskab.  

Jeg håber på genvalg, og ønsker alle et rigtig godt FYAM-valg! 

 


