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FYAM UDVALGSMØDE 

Referat 
Lørdag – 15. Januar – 2022 – kl. 9.00-12.00 – Comwell Aarhus 

 

1. Valg af ordstyrer og referent (09.00 - 5 min) 

Referent: Julie Strøm Ordstyrer: Maria D. Overgaard 

 

2. Præsentationsrunde (registrering af deltagere) (09.05 - 5 min)  

Fysisk tilstede: Thomas Purup (Formand), Julie Strøm (Forskningsudvalget), Malene Nepper 

(Videreuddannelsesudvalget), Anne-Sofie (Suppl. Region Midt), Maria (Repr. Region Midt, 

Næstformand), Ellen (Repr. Region Nord) 

Online: Gyda (Internationale udvalg som suppl.) Kristina Aaggard (Repr. Region Syddanmark), Sara 

Frandsen (Suppl. region H), Signe Uhlenfeldt (Repr. Region H), Mariam (stødte til online ca. 

halvvejs) 

 

3. Nyt fra udvalg + Årsmøde (09.10 – 15 min) 

Kort information om aktuelle og kommende aktiviteter. Hvis man ikke kan deltage ved mødet, bedes 

fremsendt kort beskrivelse af ovenstående senest 1 uge før mødet.  

 

Region Nordjylland: Ikke så meget nyt siden sidst. Har planer om julefrokost i slutningen af denne 

måned. Skulderarrangement blev aflyst pga. sygdom, planlægger det på ny. De er ca. 6 i 

styregruppen. 

 

Region Midt: Planlægger 2 styregruppemøder – ét i øst og ét i vest-delen af regionen. Der har været 

efterspurgt mere aktivitet i den vestlige del, der har været meget aktivitet i den østlige del. 

Planlægger at lave en årsplan, hvordan udnytter man midlerne og får dem godt fordelt. Socialt arr. 

sommerfest i juni. Holdt fyraftensmøde om palliation i almen praksis i november. Ca. 10 + i 

styregruppen. 

 

Region Syddanmark: Har haft en del styregruppemøder. Planlægger fyraftensmøder med afghansk 

læge som har været med Læger uden Grænser. Ca. 4 i styregruppen.   
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Region Sjælland (Ingen til stede): Julefrokost før jul i forlængelse af regional temadag med oplæg 

fra YL. I støbeskeen er fyraftensmøde i Roskilde d. 25. januar om dermatologi i almen praksis.   

 

Region Hovedstaden: Har haft julearrangement. Adventsquiz i samarbejde med andre regioner. Lagt 

ud til styregruppen at de ønsker flere til at planlægge fyraftensmøder. Styregruppe noget 

fluktuerende ift. fremmøde, prøvet at rydde op i facebookgruppe ift. hvem der egentlig er aktive.  

 

Videreuddannelsesudvalget: Ikke haft møde siden sidste FYAM-møde. Har møde d. 25. jan. – lagt 

op til spændende dagsorden, relevante punkter for FYAM-udvalget. Der skal være status fra udvalget 

som arbejder med revision af den lægelige videreuddannelse, herunder også almen medicin. Hvordan 

stiller FYAM sig til at hospitalsblokken forkortes med 6 mdr? Dette punkt aftales at tage op på evt. 

ekstraordinært udvalgsmøde. Har fået henvendelse fra oftalmologisk forening om der skal mere 

undervisning om dette i HU. 

 

Internationalt udvalg: Hippokrates: Der har ikke været en udveksling de seneste 1 ½ år, men nu 4 

ansøgninger og Gýda har fundet praksis til 3 af dem, formentligt til den sidste også.  

Gýda har skrevet en artikel som kommer i Practicus næste gang; Interviewet en praktiserende læge, 

som tidl. har taget imod udvekslingslæger + kommer reklame for Hippokrates samtidig. Og der 

kommer reklame for det i DSAMs og FYAMs nyhedsbreve næste gang + evt. PLO for at få 

praksisser til at melde sig. Møde i udvalget i start december: WONCA World har fået ny præsident, 

nordmand. Næste WONCA World kongres er i Sydney okt. 2023. WONCA Europe har i år kongres i 

London i slutningen af juni. Nordisk kongres 21.-23. juni - lige inden er der prækongres, der er 

fagligt og socialt program for uddannelseslæger/yngre læger. Sidste gang fik FYAM medlemmer 

tilskud til Nordisk Kongres – hvor meget? Det skal vi have skrevet ud omkring, så man ved om 

hvor meget tilskud man kan søge om. Gýda siger at Maria gerne må lægge kontakten til Annemette 

Torp over til hende/repr. fra internationalt udvalg ved behov.   

 

Kvalitetsudvalget: Ikke repræsenteret. 

 

Forskningsudvalget: Seneste møde i november. Ny formand for forskningsudvalget er Troels 

Mengel-Jørgensen. Sara Krabbes legat blev uddelt, fordelt til 10 projekter. Info om VID 

(Vidensnetværket for almen praksis). FYAM-repræsentanterne i Forskningsudvalget holder møde 

med dem senere denne måned, inviterer dem formentligt med på et FYAM-udvalgsmøde i foråret. 

 

Almen Praksis udvalget: Ikke repræsenteret. 
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DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: Inspirationsture for medicinstuderende til vandkantsområder, ret 

stort succes. Vil gerne lave nye videoer med et nyt perspektiv lidt ligesom videoerne ”få lov til det 

hele” – men også set fra yngre medicinere. De vil gerne have FYAM-medlem med, måske nogle 

bliver kontaktet.  

 

4. Udpegning af næstformand for 2022-2023 (09.25 – 20 min) 

Der foreligger desværre ikke et referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde, hvor Maria blev 
udpeget som næstformand. Det er usikkert om hun blev valgt for resten af perioden (dvs. valg nu) 
eller for 2 år (således 1 år frem). For god ordens skyld, må vi derfor få udpeget næstformand på ny. 
Som udgangspunkt er udpegningen for en 2 årig periode, men til efterfølgende internat (i dag) 
besluttes det om næstformanden fremadrettet udpeges i relation til valg af ny formand, eller om man 
skal have forskudt udpegning af næstformand med 1 år.  
Alle kandidater bedes indsende ønske om næstformandskab senest 1 uge før FYAM-udvalgsmødet.  

Maria Dahl Overgaard er villig til at forsætte som næstformand de næste 2 år.  

Maria genopstiller og Ellen stiller op. De får begge mulighed for at motivere deres kandidatur. 

Vi beslutter i fællesskab at alle andre tilstede (fysisk og zoom) må stemme, da Maria og Ellen begge 

er repræsentanter og der kun er 3 andre repræsentanter tilstede med stemmeret derudover.   

Maria er genvalgt.  

 

5. DSAM medlem udpegning til FYAM-udvalg (10.00 – 15 min) 

Beslutningspunkt. De seneste år har man i FYAM fravalgt at et DSAM-bestyrelsesmedlem blev 

udpeget til FYAM-udvalget, af hensyn til at man ikke ville føle sig ”overvåget” af DSAM. Vi skal 

vurdere om ikke det i virkeligheden kan være en styrke at have endnu en FYAM-repræsentant i 

DSAM-bestyrelsen og have en sparringspartner med flere års erfarring, sammenlignet med de øvrige 

FYAM-medlemmer. Afgørelsen gives videre til DSAM-bestyrelsesmøde 18/1, hvor et medlem evt. kan 

udpeges til FYAM-udvalget.  

Tidl. har FYAM bedt om at det ville man egentlig gerne undvære. DSAM vil meget gerne stille en 

kandidat, men vil heller ikke ”crashe vores party”.  

Thomas ser det positivt, som sparringspartner, én formandsskabet i FYAM kunne gå til mere direkte 

og én som er rettet mod at tale FYAMs sag i DSAM. Julie nævner, at som det står lige nu i 

vedtægterne, har DSAM medlemmet stemmeret – det skal vi tænke over ift. senere på kig på 

vedtægter/kommissorium. Så skal det være én der er interesseret i at være med på alle/så godt som 

alle møder pointerer Signe, men bør ikke have stemmeret. Enig om at vi gerne vil have én med på de 

præmisser. Thomas tager det med til DSAM udvalgsmøde.   

 

6. Uddeling af handlingsansvar til arbejdsgruppe omkring opdatering af FYAMs 

kommissorium/vedtægter (10.15 – 20 min) 
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Efter drøftelse med DSAMs sekretariat foreslås fra formandsskabet, at der uddelegeres 

handlingsansvar/beslutningsansvar til den gruppe der i dag skal gennemgå og opdatere FYAMs 

kommissorium/vedtægter. Arbejdet skal tage udgangspunkt i udkast, idéer og forslag omkring 

opdatering af FYAMs kommissorium/vedtægter (medsendes endelig dagsorden). Det endelige 

resultat sendes efterfølgende til FYAM-udvalget samt DSAMs sekretariat og bestyrelse mhp. 

godkendelse og kommentarer. Evt. ændringer eller problematikker samles op på enten 

næstkommende FYAM-udvalgsmøde eller på et ekstraordinært FYAM-udvalgsmøde.  

Skriftligt oplæg efter arbejdet på internatet sendes til alle i FYAM-udvalget. 14 dages deadline til 

skriftligt at meddele, hvis der er punkter der skal diskuteres. Kun de punkter som bliver bedt om 

kommer til diskussion tages op på næste FYAM-udvalgsmøde (evt. et ekstraordinært) og på dét 

møde besluttes endeligt og udskydes ikke yderligere. De punkter der ikke bedes taget op inden for 14 

dage ligger fast. Internat-medlemmerne sætter i det skriftlige oplæg kommentarer på, hvad tanker der 

er gjort bag. 

Skal til sidst forbi DSAM og godkendes. 

 

7. Kort orientering om kampagne OM FYAM (10.35 – 5 min) 

Kort orientering om ny kampagne OM FYAM, som blev foreslået ved sidste udvalgsmøde. Der 

udsendes efter mødet doodle mhp. afstemning om man skal arbejde videre med nyt internat eller med 

ekstraordinære FYAM-udvalgsmøder.  

Vi har 100.000 i pulje tilbage fra 2014 – skub fra DSAM om at de bliver brugt til noget fornuftigt 

snarest. + forslag om skubbe nogle af de 100.000 vi har tilbage fra 2021 til denne kampagne OM 

FYAM, dette er godkendt af DSAM. Denne kampage kommer på som tema for næste udvalgsmøde 

og/eller nyt internat. Der kommer Doodle i løbet af næste uge, hvor man skal give til kende om 

man ønsker internat i foråret eller ekstraordinære udvalgsmøder, der sætter arbejdet i gang. 

God idé at lave videoer omkring de grupper der findes i FYAM – vil måske hjælpe til rekruttering af 

flere til at melde sig til posterne – det er lidt i blinde man melder sig til poster lige nu.  

Hvad har vi egentlig lige nu af lager af gadgets på Østerbro? Fokusere på at det bliver fordelt rundt i 

landet. Snakke sammen i de forskellige regioner om der er et sted det må være opbevaret. Forslag til 

at vi spørger forskningsenhederne? Julie tager det med på forskningsudvalgsmøde.  

 

8. Udpegning (for 1 år) til suppleant i Videreuddannelsesudvalget (kl. 11.00 – 10 min) 

Indkommet ønske om opstilling fra 2 kandidater. Arslan Ismail og Daniel Staal Nyboe 

+ 1 kandidat mere, Caroline Beck. Arslan og Caroline har sendt en video som vi ser. Daniel har 

skrevet en tekst som vi læser.  

Der er faktisk lige blevet regulært medlemsplads ledigt i udvalget. Både det regulære og 

suppleantsposten er kun for 1 år. Vi har 3 meget relevante og dygtige kandidater. Plejer egentlig at 
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være meget for at alle poster skal slås op, men hvis vi forsinker det yderligere, når de kun at være 

med til 1-2 møde. Vi enes om, at nu har en stilling til Videreuddannelsesudvalget lige været slået op, 

og vi vælger derfor de 2 poster mellem disse 3 meget relevante kandidater. Stemmes og Daniel 

tilbydes den regulære post – hvis han siger god for det. Arslan stemmes ind som suppleant. Caroline 

spørges om hun har lyst til at være med på en anden måde.  

 

9. Udpegning af frivillige til SoMe-gruppe under FYAM (kl. 11.10 – 10 min) 

Vi har sendt infomail til alle medlemmer om at melde sig til SoMe-gruppe under FYAM. Indtil videre 

kun modtaget input og ønske om hjælp fra Annemette Torp. Der skal udpeges medlemmer til SoMe-

gruppen, så der kan laves en strategi for det videre arbejde.  

Lad os endelig holde den åben, så vi får rigtigt mange regulære/almindelige medlemmer med i 

gruppen. Oplæg at der er nogle med fra selve FYAM-udvalget, så det er forankret tilbage i FYAM-

udvalget og nogle der kan drive det og tage initiativ. Thomas har nævnt SoMe-gruppen til alle dem, 

der har kontaktet ham om der er noget at lave i FYAM.  

Tage det med til alle styregrupper – kunne nogle fra styregrupperne derude have interesse? Få 

det delt på Facebook, lagt fælles opslag ud på Facebook. Forslag fra Anne-Sofie om man kan søge 

ned mod SAMS.  

Skal overveje om det er en gruppe, der skal skrives ned i vedtægter og sættes på elektronisk valg på 

sigt, Thomas foreslår at vi kører den i gang med en tovholder fra nuværende udvalg og som så på sigt 

evt. får det etableret som er et egentligt udvalg – som evt. kommer på valg. Behov for nogen fra 

nuværende udvalg løber det i gang, men med tanke på at de på sigt kan/skal trække sig – en 

arbejdsgruppe som definerer rammerne og evt. laver plan for denne overgangsgruppe. Mariam vil 

gerne være med, særligt fokuspunkt for Thomas, så han vil gerne være med. Annemette Torp er repr. 

For NYGPD, inviteret med til udvalgsmøderne, kender FYAM godt, spørge hende om hun vil være 

med i gruppen til at løbe SoMe i gang. Maria vil også gerne deltage på opstartsmøde om det.  

SoMe gruppen kommer nok til at have 2 dele: 

- Generel driftsdel: Sikre der deles inden arrangementer, tages billeder og deles på SoMe ved 

arrangementer osv. 

- En del der har fokus på OM FYAM kampagnen: Hvordan spiller SoMe-gruppen kampagnen 

stærk, når der på et tidspunkt sker mere ang. OM FYAM kampagnen. 

 

10. Samarbejde med PLO og øvrige udvalg (kl. 11.20 - 15 min) 

Oplæg ved næstformand Maria D. Overgaard 

Skydes til næste møde. 
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11. Nyheder og artikler – fast punkt! (11.35 - 5 min)  

Orientering ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

Næste deadline er 21. marts 

- Helt kort FYAM artikel om dagens internat 

- Artikel om fyraftensmøde? 

- Mariam skrive lidt om Vasco da Gama – evt. skifter det navn. 

- Artikel om SoME gruppe – Thomas, Maria (SoMe nye gruppe) 

 

12. Remindere/orientering – herunder vigtige datoer (11.40 - 5 min) 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang:  

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

Næste møde 1. marts i Aalborg 

 

13. Evt. (11.45 - 15 min) 

Forslag bedes indsendt 1 uge før mødet.  

Videreuddannelsesudvalget: Hvordan stiller FYAM sig til at hospitalsblokken forkortes? 

Det er blevet vendt før i FYAM. Tidl. snak om det, der var både for og imod.  

Thomas kunne egentlig godt være interesseret i at tage det op igen ang. kvalitetsmål. Enige om, at 

det vigtigste er, at den tid der så er på hospitalet skal være mere relevant for praksis. SKAL være af 

uddannelsesmæssig værdi IKKE fordi der mangler praktiserende læger (forslaget kom lige efter at 

regeringens forslag om værnepligt blev nedstemt). Lille bekymring om kortere hospitalsdel vil gøre 

at AP-læger synes de skal have en anden intro i medicinsk inden HU/eller bliver et usagt krav.   

Hvordan skal de yderligere returdage så bruges? – evt. længere ophold (en uge ad gangen i praksis). 

Kan der laves noget der hedder AP-ambulatorie på alle afdelinger, som afdelingerne bygger op til at 

der kører patienter der er særligt relevante for almen praksis – her kunne man også opnå 

kompetencen at blive den gode visitator. Konsekvens kan blive at på nogle afd. må vi så tages ud af 

vagt, fordi vagtarbejdet er meget lidt relevant for AP.  

Thomas kunne godt være interesseret i at tage det op igen ang. kvalitetsmål. Thomas skriver til 

Jesper om han vil begynde at rulle snebolden i kvalitetsarbejdsgruppen.  

 

Post i internationalt udvalg: Ledig post i EURO-prev. (forebyggelse). Er slået op i FYAMs 

nyhedsbrev i Maj. Ikke nogen der er stillet op. Oplægget til posten er: Èn der er engageret i 

forebyggelsesarbejde i praksis. Junior repræsentant. Netværksgruppe under WONCA europe. John 

Brodersen er seniormedlem. EURO-prev arbejder for at fremme evidensbaseret forebyggende tiltag i 

almen praksis. Man skal være medlem af DSAM el. FYAM, have interesse for forebyggelsestiltag i 
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AP, kritisk blik for relevante tiltag som til fordel for pt. og som ikke vejer over mod overdiagnostik. 

EURO-prev holder 1-2 årlige fysiske møder. Ét møde i relation til den årlige WONCA-europe 

kongres og et særskilt møde. Herimellem foregår kommunikation på mail og via online møder. Det 

kræver som minimum nogle få timers arbejde pr. måned. Tage fat i nogle juniorer i 

Forebyggelsesgruppen KU (John Brodersens gruppe). Julie står for at tage fat i dem (John og høre de 

unge). 

 

Årsmøde udvalg:  

Malene er blevet faglig tovholder for nogle af de faglige sessioner.  

• Supervision – hvordan er man den bedste supervisor? 

• Hvordan bygger man sin drømmepraksis: Hvad vil man gerne vide, når man sætter sig ned i 

praksis, lige meldt et kursus ud med lidt samme tema.  

• Hvordan kommer vi i alle hjørner af landet – inviteret praksisbussen, og en ny ø-læge. 

• Session om forskningstræning 

• Idéer til gode kvindelige konferenciér?: Anne Møller?, Konferencier er ret meget på, stor 

opgave.  

• Faktaark-sessioner, professionsetik, ultralyd, noget om pt. klager m.m.  

 

a) Ensretning af valg af ordstyrer og referent 

Ved sidste udvalgsmøde fremgik at det historisk har været formanden som fast er referent ved alle 

udvalgsmøder. Af hensyn til at holde overblikket ved formandskabet, foreslås enten at en anden er 

fast referent eller at dette vælges fra møde til møde.  
Thomas lægger op til at der vælges referent og ordstyrer fra gang til gang - som ikke er Thomas. Det er vi 

enige om er en god idé.   


