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FYAM UDVALGSMØDE 

REFERAT 
Lørdag – 1. Marts – 2022 – Forskningsenheden, Aalborg 

 

1. Valg af ordstyrer og referent (17.00 - 5 min) 

Referent: Maria Dahl Overgaard  Ordstyrer: Thomas B. Purup 

 

2. Præsentationsrunde (registrering af deltagere) (17.05 - 5 min)  

Fortæl gerne største motivationsfaktor for at være i FYAM-udvalget.  

Fysisk tilstede: Marina (sup. Region Nord), Thomas (formand), Maria (rep. Region Midt og 

næstformand) 

Online: Ervin (VIA), Kristina (rep. Region Syddanmark), Tobias (Forskningsudvalget Odense), 

Preben (AP udvalget), Gyda (Internationalt udvalg), Julie (Forskningsudvalget), Daniel (VIA), Sara 

(Region H), Emil (VIA), Tina Ma kommer til kl 18 (VIA).  

 

3. Nyt fra udvalg (17.10 – 20 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: Marina Elmelund Sørensen, ikke afholdt noget de sidste måneder, planlægger 

speeddating og nyt styregruppemøde.  

Region Midt: Maria Overgaard, afholdt styregruppemøde med planlægning for året. Regner med to 

fyraftensmøder i Aarhus og to i Herning; Dermatolologi, suturering/små kirurgi i AP ved Plastic 

kirurg, IBD ved Lotte Fynne.  

Region Syddanmark: Kristina Aagaard, Styregruppe om 2 dage, to på tegnbrættet: 

Hverdagspsykiatri i AP, Læge fra Krigszoner Læger Uden Grænser om PTSD.  

Region Sjælland: Ikke repræsenteret da Ea og Kamille har trukket sig.  

Region Hovedstaden: Sara Frandsen, En udfordring at man ikke kender Styregruppen grundet 

Corona, men blot har meldt sig til på Facebook. Planlægger en fysisk styregruppemøde; to 

fyraftensmøder i støbeskeen; Invandremedicin og den nye overenskomsts betydning for en yngre AP 

læge (Gunver Lillevang eller Miraj). Karrierecafe (dem i Region H der står over for at søge HU, 

møde DYNAMU, videreuddannelsessekretariatet, FYAM), Praksisdag i Københavns Kommune for 

at få læger til at nedsætte sig.  
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Videreuddannelsesudvalget: Ervin Pojskic, møde angående ændring af hoveduddannelsen, nyt 

møde planlagt slut marts, Kurser for uddannelseslægerne, dog lagt op til det var i 

”lægedækningstruede områder”, drøftelse videre om dette på næste møde.  

Internationalt udvalg: Gyda Flinker: Hippokrates – 3 udvekslingsstuderende planlagt, reklame i 

FYAM og DSAM nyhedsbrev, har givet to henvendelser (Sønderjylland og Fyn – de fleste vil gerne 

til København eller Aarhus), Der kommer artikel i Practicus med interview med læge fra Roskilde + 

reklame. En ansøger mangler fortsat en praksis, kan komme indtil september. Sara foreslår at vi 

”fanger dem”, andre steder, en poster? F.eks. Lægedage, Store Praksis dag lignende. Gerne hvor 

lægerne kan skrive sig på, så de ikke selv aktivt skal tage kontakt. 

Kvalitetsudvalget: Emil Winther, arbejder med RKKP (Regionens Kliniske 

Kvalitetsudviklingsprogram), ser nuværende på retningslinjer for atrieflimren, hjertesvigt og astma. 

Arbejder desuden med; Familiær hyperkolestrolæmi, metoder for kvalitetsudviklingsmodellere (Fish 

Bone), gensidige praksis besøg, patientsikkerhed (planlægges kursus om dette i år 2023), 

dosisdispensering.  

Forskningsudvalget: Julie Strøm, Forskningsudvalget holder møde i næste uge, holdt møde med 

Vidensnetværk For Almen Praksis (VID), fået millionbeløb for Kræftens Bekæmpelse – hvordan får 

vi den viden, der bliver skabt gennem forskningen, formidlet ud? Et forslag kunne være som en del 

af forskertræningsopgaven. Kan inviteres til kommende FYAM-udvalgsmøde til maj.  

EURO-prep: Emma Gram fra Forskningsenheden København har meldt sig. 

Almen Praksis udvalget: Preben Aukland, overenskomst: sorgorlov skrevet ind, man kunne 

tidligere blive opsagt med en måneds varsel i fase 2 og 3, som nu er ændret til to måneder 

(prøveordning), omlægning af Hoveduddannelsen.  

DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: Intet nyt. 

Årsmødegruppen: Malene Nepper afbud. 

Arbejdsgruppe om omstrukturering af HU: Ikke været møde endnu 

 

4. Udpegning af DSAM medlem til FYAM-udvalg (17.30 – 5 min) 

Orienteringspunkt ved Formand Thomas Purup.  

Der er velvilje til at stille et medlem. Marianne Dam Lentz har udvist interesse. Bliver dog mange 

møder for vedkommende med alle DSAM bestyrelsesmøder, øvrige arbejdsgrupper og FYAM oveni. 

Talt om evt. ad hoc løsning ved særlige punkter, hvor vi ønsker indspark fra DSAM medlem. 

Desuden ekstra støtte i DSAM bestyrelsesmøder/sparringspartner til Thomas. OBS stemmeret til 

DSAM medlem. 

Thomas informerer om ovenstående og samtykkes enstemmigt. Vi vender ikke stemmeret. 
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5. Kort info om opstartsmøde ved SoMe-arbejdsgruppen (17.35 – 10 min) 

SoMe-gruppen som tovholder på ”OM FYAM” kampagnen? 

Thomas, Maria, Anne Mette, Mariam, Kristina (nu rep. for Sjælland). Anne Mette har meldt sig som 

tovholder/SoMe-ansvarlig. Åben gruppe hvor dem som har lyst til at engagere sig kan hoppe på 

løbende.  

Formål: øge kendskab og forståelse, platform med fællesskab, rekruttering, relevant for den 

”almindelige” uddannelseslæge, talerør. Gøre det lettere at forstå FYAM; ”OM FYAM” à Materiale 

med videoer og grafik. Instagram med ”mini kamagner”, ”take-over” mv.   

Folk er positivt stemte over for at arbejdsgruppen fortsætter arbejdet med kampagnen. Udvalget 

informeres løbende ved møderne.  

 

6. Forslag til faglig FYAM kampagne (17.55 – 15 min) 

Brainstorm ift. at få sat en faglig kampagne i kalenderen. Forslag til tema.  

• Grøn Praksis (Anne Sophie har vist interesse i det).  

• AP – UKYL (Preben er AP-UKYL i Raders, har været med til at starte det op, laver forksning 

på det), udbredelse til resten af landet, hvad skal det indeholde. 

• ”Den gode introduktion”.  

• Kompetence-vurderings kampagne (kompetencevurdering vs. Supervision).   

• ”Drift” = patienter, forskning OG uddannelse. Fokus på uddannelse. 

• Vægtneutral sundhed (inspireret af Radio Ligevægt – ikke videnskabeligt belæg for opfordring 

til vægttab).  

• Tips og tricks til din tutor.  

Obs på hvem der er målgruppen. Obs DSAM skal indover tidligt i processen. Nedsætte 

arbejdsgruppe. Vi taler videre om dette ved senere møde. Skriv gerne ved flere forslag.  

 

7. Ea og Kamille trækker sig som suppl./medlem i Sjælland (18.10 – 5 min) 

Ea og Kamille har selv 2 kandidater som er villige til at tiltræde posterne. Der indstilles til at disse 

tildeles posterne i den resterende periode.   

Katrine Høgenhaven (Intro i almen medicin i Roskilde, Region Sjælland) og Maja Haslund Trebbien 
(Intro i almen medicin i Greve). Enighed om at de kan udpeges.  

 

8. Økonomi – overblik og støtte samt planer (18.15 – 15 min) 

Orienteringspunkt samt diskussionspunkt ved Formand Thomas Purup.  

Det fremlægges økonomioverblik til efterretning. I grove træk har FYAM som vanligt 315.000kr til 

den daglig drift. Derudover er 100.000kr i henstillede midler (fra 2014) som kan benyttes efter eget 

ønske. Oveni dette har vi fået overført ca. 125.000kr fra 2021 til 2022, øremærket til ”OM FYAM” 
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kampagnen. Sidstnævnte aht. muligheden for professionel hjælp til videomateriale, evt. tilkøb af 

studentermedhjælper, merchandice m.v. Der arbejdes på at lave et ”FYAM økonomi vejledning” 

hvor overordnede retningslinjer for støtte m.v. beskrives. Dette for at lette arbejdet i formandskabet, 

hvor der modtages mange spørgsmål om økonomien. 

Thomas giver overordnet overblik over ca. fordeling. Dorthe Pedersen fra DSAM arbejder på 

overblik over tidligere økonomi.  

Forslag til dækning af udgifter ved arrangementer (Nordisk Kongres, WONCA, NYGP) med en fast 

pulje (se næste punkt). 

Hvad skal vi bruge de 100.000 kr til? Skal ligges en plan for dette snarest, bruges gerne i år eller 

2023. 

Sara foreslår at lave legat af de henstillede 100.000 kr.  – Thomas undersøger om det er en mulighed.  

FYAM-udvalget bedes lægge hovedet i blød og punktet tages med på næste udvalgsmøde.  

 

9. Støtte til Nordisk Kongres, WONCA og NYGP møde//Langsigtet plan (kl. 19.00 – 15 min) 

Behov for fælles plan for støtte fremadrettet. Sidst givet støtte til Nordisk Kongres i 2019, hvor man 

ville benytte 100.000kr i henstillede midler (gik dog fra alm. budget grundet overskud). Forslag om 

at give fuld støtte i deltagelsen af NYGP medlemmerne til Nordisk Kongres i Stavanger. Ca. 12-

14.000kr pr. person. Fuld støtte til VDGM-medlem til WONCA? Skal formandskabet som 

udgangspunkt have støtte til deltagelse ved større begivenheder som Folkemødet, Nordisk Kongres, 

WONCA Europe m.v.? Desuden diskussion om der skal dækkes fuldt eller at vi sætter et fast beløb af 

til nøglepersoner/ekstra personer til disse events. Thomas fremlægger 2 konkrete forslag.  

Forslag om fast støtte til NYGP medlemmer til Nordisk Kongres, samt VDGM medlemmer til 

WONCA. Thomas arbejder på et dokument/en plan som sendes ud til alle udvalgsmedlemmer, som 

kan kommentere inden der laves en færdig udgave. Der skal ved næste møde laves plan for om og 

hvor meget  Der foreslås fast pulje, hvor overskuddet kan deles ud på alle øvrige interesserede 

FYAM-medlemmer.  

 

10. Samarbejde med PLO og øvrige udvalg (kl. 19.15 - 10 min) 

Oplæg ved næstformand Maria D. Overgaard. 

Sommetider tvivl om om ”FYAM repræsentant” bliver (mis)brugt f.eks. i PLO udvalg. Evt. lave et 

oprydningsarbejde – hvor er der egentlig reelt FYAM-medlemmer? Måske ændres til ”Yngre læge 

repræsentanter”? Maria skriver til Regionale repræsentanter (desværre mange som ikke er med til 

mødet i dag) – tages op igen på senere møde.  
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11. Diskussion om brugen af ”Intra” i Fyam-udvalget (kl. 19.25 - 10 min) 

DSAM sekretariatet har informeret om mulighederne for at bruge Intra. Fordel ift. dokumentation til 

de fremadrettede udvalg. Vil vi bruge det? I hvilket omfang?  

Vigtigt at vi har et sted til dokumentdeling (tidligere brugt One Drive, som dog desværre blev slettet 

af ukendt årsag). Generelt stemning for at bruge One-Drive, Google-drive, Dropbox eller lignende 

igen. Enighed om at der ikke er behov for at bruge Intra, vi bruger mail til korrespondancer, som vi 

gør nu, og lave vigtige opsamlinger der kan gemmes dokumentdelings-platform.  

 

12. FYAM-medlem til arbejdsgruppe om ”den gode introduktion” (19.35 – 5 min) 

Sara Radl har efterspurgt FYAM-medlem til arbejdsgruppe om ”den gode introduktion”. Evt. snak 

om tips og tricks.  

Generelt ikke godt introduktionsmateriale. Forvirrende at finde ud af hvor man finder information 

mv. (Region H). Information som ikke kommer ud, ved ikke f.eks. hvem der er TR, hvem skal 

kontaktes ved problemer mv. Viden om hvor datoer for obligatoriske kurser findes. Vigtigt at man 

har sin viden fra start. Hvad kan man selv gøre for at få en god intro? Forventningsafstemning, 

aftaler om supervision, fokuserede ophold. Sara melder sig til arbejdsgruppen.  

 

13. Nyheder og artikler – fast punkt! (19.40 - 5 min)  

Orientering ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

Næste deadline er 21. marts 

- Artikel om fyraftensmøde? 

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

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

- Artikel om FYAMs ønsker til omstrukturering af HU 

o Evt. artikel om kvalitetsmål for HU? 

- Andre forslag? 

- Artikler om NYGP, WONCA, Folkemødet til sommer.  

 

14. Remindere/orientering – herunder vigtige datoer (19.45 - 5 min) 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang:  

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

1. marts FYAM-udvalgsmøde i Aalborg 

23. marts ekstraordinært møde til ”OM FYAM” kampagne (zoom?) – 2 timer à Bliver enige om at 

aflyse dette møde, til fordel for at arbejdsgruppen selv arbejder videre. Opsamling løbende. 
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5. maj FYAM-udvalgsmøde i Odense à Obs at dette møde bliver med fokus på socialt indslag med 

spisning efter mødet – kom, kom, kom! J  

17. august FYAM-udvalgsmøde i København?? 

29. September FYAM-udvalgsmøde i Kolding (dagen før DSAM årsmøde) 

HUSK at skrive datoer i kalenderen J 

 

15. Evt. (19.50 - 10 min) 

Forslag bedes indsendt 1 uge før mødet.  
Ingen punkter under eventuelt.   


