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FYAM UDVALGSMØDE 

DAGSORDEN 
Torsdag – 29. september – 2022 – kl. 17.00-19.15 – Comwell, Kolding 

Efterfølgende spisning i restauranten på Comwell 

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

Referent: Anne Mette Torp Ordstyrer: Thomas B. Purup 

 

2. Præsentationsrunde (registrering af deltagere) (17.05 - 10 min)  

Navn og funktion i FYAM (+ uddannelsesforløb + fun fact) 

Fysisk tilstede: Thomas (Formand: 20 års jubilæum i Skanderborg Taekwondoklub), Isabella (phD-
forum næstformand fra Odense + forskningsudvalget: Netop haft besøg af havearkitekt), Stine 
(phD-forum suppleant fra Kbh: En funfact, der desværre er forsvundet fra referatet, men i følge 
hende selv var den kedelig.), Frederik (Formand phD-forum fra Kbh. Tidligere kitesurfet, men er nu 
for kedelig), Preben (FYAM-repræsentant i Yngre Lægers Almen Praksis-udvalg. Bor på nedlagt 
landbrug med 13 høns), Kristina Aagard (Medlem fra Reg. Syd. Netop købt en Mountainbike), Anne 
Mette (So-Me udvalget og NYGP. Har lige været i Kolding Storcenter), Daniel, (Reg. Hovedstaden 
repræsentant. Skribent i Practicus: Ved at uddanne sig til sommelier), Ervin (Suppleant i 
videreuddannelsesudvalget: vokset op i Kolding), Ina (Observatør for forskningsudvalget, phD-
forum næstformand fra Aarhus. Observatør PLO Midtjylland: Snakker meget om beachvolley), 
Mathilde (Nyvalgt suppleant for Reg. Midt: Netop solgt 11 heste), Gyda (Afgående suppleant i 
internationalt udvalg. Nu speciallæge: Har 3 mdr. gammel baby med), Maja (Suppleant Reg. 
Sjælland: kender Comwell indgående), Nahid (Suppleant Reg. Syddanmark: Har netop fået en 
kattekilling), Mariam (Medlem af Internationalt udvalg, og ny-navngivne European Young Family 
Doctors Movement: Skal på interrail i morgen), Malene (Representant i videreuddannelsesudvalget. 
Planlægningsgruppen for årsmødet: Har tidligere arbejdet i skandaleramte Charlottenlund 
lægehus), Simon (PLO’s rekrutteringsudvalg: Elsker jordbærkage), Katrine (Medl. Reg. Sjælland: 
Funfact forsvundet, men holdte fantastisk tale for sine tidligere tutorlæger til FYAM-prisen) 

Online: Arslan (Med online. Nyvalgt suppleant Reg. Hovedstaden: Funfact forsvundet fra referat, 
men noget Arslan stadig ikke vidste hvad var…), Signe (Afgående repræsentant for reg. 
Hovedstaden, nu medlem af VIA: Har tidligere snydt med sin baggrund, altså den fysiske på Zoom), 
Sara (Afgående suppleant fra Reg. Hovedstaden, nu AP-udvalget, PLO-E observatør: Er flyttet hjem i 
forældres kælder pga. vandskade), 

 

 

 

 



  Side 2 af 6 

3. Velkommen til nye og gamle - Gennemgang af FYAMs opbygning (17.15 – 10 min) 

Gennemgang ved formand Thomas Purup 

Thomas siger tak for et supergodt år og glæder sig over øget fysisk fremmøde.  Gennemgang af 
DSAMs organisationsdiagram – i Thomas’ ikke fuldstændig forsimplede version. Kommissoriet er 
blevet opdateret. Er at betragte som en drejebog for FYAM-udvalget/”de daglige spilleregler”: 

- Stemmeretten er blevet uddybet – ifølge vedtægterne på hjemmesiden er det de 5 regionale 
medlemmer samt næstformand og formand, der har stemmeret. Som oftest besluttes det at 
alle medlemmer af udvalget stemmer ved afstemninger. 

- Alle har taleret 

Formandskabet uddeler gaver til FYAM-udvalget: en termoflaske med logo. Tak for stor indsats og 
håb om at de vil fortsætte med at være fyrtårn for FYAM/DSAM – og vise flasken frem og fortælle 
om FYAM til alle kollegaer de møder.  

Diskussion: 

Der er udfordringer med at skelne mellem medlemmer og observatører, og det er et vedvarende 
problem i beskrivelsen af hvad FYAM er. Fokus på dette i ”OM FYAM”-video. 

Tegninger til ”OM FYAM”-videoen vises. Tegnestilen diskuteres. De ser lidt gamle ud. Lidt 
traditionelt – ønske om flere etniciteter, samme køn, androgyne… 

4. Nyt fra udvalg (17.25 – 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: ikke til stede, ej modtaget opdatering 
Region Midt: Fyraftensmøde om lort/IBD. Planlagt fyraftensmøde om kirurgia minor. 
Region Syddanmark: ikke til stede, ej modtaget opdatering 
Region Sjælland: Fyraftensmøde om gynækologi og sexologi (åben for alle regioner) 
Region Hovedstaden: Flere ting i støbeskeen, men disse nævnt ved forrige møde 
Videreuddannelsesudvalget: møde 1 uge siden, har gang i følgende: 

o ”God introduktion” et nyt projekt.  
o Ny kampagne fra rekrutteringsudvalget målrettet KBU og medicinstuderende.  
o Revision af den lægelige videreuddannelse, se senere punkt.  
o Kvalitetsvurdering af speciallægeuddannelsen, endeligt til næste møde.  
o Dimensioneringsplan - hvor mange uddannelseslæger skal ud i regionerne, og hvordan 

får man dem derud. Sundhedsstyrelsen laver planen, og VIA kommer med kritiske 
kommentarer hertil.  

o I 2023 bliver afholdt medicinsk udd. konference, MUK. Tilmelding åbner 15. januar, 
forventes udsolgt på dagen. 

Internationalt udvalg: Hippokrates, europæisk udvekslingsprogram: Går godt nu! 2 afholdte 
udvekslinger, 3 planlagte i år. Navneskifte vasco da gama: EYFDM, european young family doctors 
movement. Reklame for WONCA. 
NYGP: Nordisk undersøgelse af det positive ved at være almen mediciner. 
Kvalitetsudvalget: Ikke til stede, ej modtaget opdatering.  
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Forskningsudvalget: Svært at få adgang til litteratur i almen praksis, når man ikke længere er 
regionsansat – der arbejdes på dette. Der har været diskuteret om man skulle have en jobbørs for 
SAMS’ere til forskningsprojekter, men aktuelt er det bedst at annoncere forskningsprojekter rettet 
mod medicinstuderende via hjemmesiderne for forskningsenhederne. PhD-forum: Årsmøde i 
Aalborg for 2 uger siden. Se beretningen på PhD-forums hjemmeside. Værdigrundlaget er ændret – 
altså procedurerne for forummet. Værdigrundlaget deles i FYAM-udvalget senere. 
Almen Praksis udvalget: Lægevagten i regionerne: Fra YL’s side har aftalen mellem regionen og PLO 
hvor praktiserende læger får bedre betalt end kollegaer i 1818 for at visitere fra 16-18 skabt 
debat.  YL sin aftale med regionen er derfor opsagt og skal til genforhandling. SPEAM-kursers 
geografiske afstand blev diskuteret, i Syd bliver de lagt både i Esbjerg og Odense. KBU-undersøgelse 
fra GYL (gruppen af yngste læger) –god trivsel i almen praksis for KBU-lægen fremfor 
sygehuset.Flere efterspørger ledelseserfaring –perfekt at FYAM laver en kampagne om dette 
DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: Tidligere kampagne ”Få lov til det hele – bliv praktiserende 
læge”. Compagnon, et mediebureau, laver nu en ny rekrutteringskampagne målrettet yngre læger 
og medicinstuderende. De søger læger, der kan lave SoMe content. 
Formandskabet: Formandscomputeren er fundet, inkl. Backup af alle de gamle Google Drive filer. 

5. Indspark vedr. revidering af hoveduddannelsen i Almen Medicin (17.45 – 15 min) 

Diskussionspunkt ved VIA-medlemmerne.  

I videreuddannelsesudvalget har det været et længerevarende arbejde med at forbedre 
hoveduddannelsen i almen medicin. Aktuelt er aftalen ikke på plads, men vi diskuterer ud fra det vi 
ved. Punkterne kommer løbende i høring. I 2025 forventes forslaget klar til udrulning. VIA og PLO 
har noget at sige, men ikke alt. Det er sundhedsstyrelsen (SST), der bestemmer. SST mener at det 
skal være nemmere at skifte mellem HU-forløb og der skal være større sammenhæng mellem HU-
forløb. 

Der diskuteres flere punkter, hvoraf det hele ikke er fuldstændig ført til referat: 

o Struktur på uddannelsen, hvornår får vi ret til selvstændigt virke? 
o Efteruddannelse: Der skal ikke længere være specialespecifikke kurser, men generelle 

lægekurser 
o Dimensioneringsplanen i regionerne 
o Kvalitetsmonitoreringsmodellen: er HU’en god nok? Governance, altså 

”overvågenlighed”. 

Konklusion på foreløbig plan om revision af hoveduddannelsen i almen medicin: 6 mdr. flyttes fra 
sygehus til almen praksis. 

Sundhedsstyrelsen har allerede bestemt at de 6 mdr. skal flyttes, men vi har fortsat indflydelse på 
hvordan. Som forslaget er nu, bliver det: 

o Fase 1 forlænges med 6 måneder 
o 12 mdr. intern medicin/akutmodtagelse/kirurgi (enten kirurgi eller akutmedicin) 
o 12 mdr. pæd, gyn, psyk – sundhedsstyrelsen vil gerne have samme model i hele landet, 

men VIA mener at det ikke kan lade sig gøre i de forskellige regioner. Formentlig 
kommer en generel anbefaling fra VIA om ovenstående, som regionerne så kan fortolke. 

o 5-10 kompetencer flyttes fra sygehus til praksis. 
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o Forslag om 2 mdr. valgfrihed – uklart om det er fra praksisdelen eller fra hospitalsdelen 
disse måneder skal tages fra. Formentlig praksisdelen. 

o Flytte kompetencegodkendelse fra tutorlæge i praksis til vejleder på hospitalet, hvis det 
er en hospitalskompetence. 

Diskussion: Som udgangspunkt bliver kompetencerne ikke ændret. Fordi uddannelsen ikke skal 
ændres. Men flere udvalgsmedlemmer synes at kompetencerne er meget ”fluffy” og svære at 
godkende. Det er ikke konkret hvad vi skal lære på sygehusene, det er mere en liste over 
patienterne, som man kan tikke af. Der kommer dog formentligt snarest en opdatering af 
målbeskrivelsen, som sidst er opdateret 2012 for Almen Medicin.  

Forslag om et ”FYAM mener sådan om kompetencerne” brev. FYAM skal komme med den NU! 

Det nævnes at kvaliteten, når hospitalsophold forkortes, kan blive ringere og det kan gå ud over 
trivslen, derfor opfordres der til at alle afdelinger får en AP-UKYL. 

Holdingspapiret: 

o AP-UKYL  
o Ændre kompetencerne, så de i højere grad sikrer læringsmål 
o Holdning til hvor det valgfrie modul skal ligge (i praksis) 
o Holding til vagtarbejde – forslag om et AP-vagtlag, så AP-læger ikke laver det samme 

som KBU-læger i deres vagter. Fokus på læring i vagtsituationerne.  
o Målrettet ambulatoriearbejde som en nedskreven del i målbeskrivelsen for 

hoveduddannelsen. 

Signe og Ervin forfatter et udkast, som sendes til udvalget mhp. kommentarer.  

6. FYAM-valget – enighed om valgprocessen fremadrettet og gennemsigtighed (18.15 – 20 min) 

Diskussionspunkt ved Formand Thomas Purup 

Det elektroniske valg: 5 kampvalg – super godt. 

Udfordringer: 

1) Man stiller op til alle poster man gerne vil, hvis man opstiller til en post uden modkandidater 
FÅR man automatisk den post, også selvom det var éns 3. prioritet. Man trækkes så automatisk 
fra øvrige poster. Uhensigtsmæssigt, da vi risikerer at fremtidige kandidater kun opstiller til én 
post.  

Forslag: man stiller op til alle poster og får den man har fået flest stemmer til. 

2) I regionerne er der af og til både medlem og suppleant på valg: Dermed kan kampvalg om den 
ene post føre til at en given person kan få flere stemmer, end den som får den anden post, hvis 
vedkommende stillede op uden modkandidater.  

Forslag: I regionerne slås kun den ene post op, hvis 2 er ledige, og så fordeles posterne på den med 
flest (medlem) hhv. næstflest (suppleant) stemmer. 
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Problemet ved regionsmedlemmerne, er dog at nogen bevidst vælger suppleantposten fordi det er 
den de bedst kan overskue. For praktiske formål bør det være sjældent at begge poster er på valg 
samtidig og derfor vælges løsningsforslaget ovenfor. 

Derudover, vedr. elektronisk valg generet: 

Vigtigt ved en udpegning at man MEGET tydeligt får at vide hvor lang tid man er valgt ind. 

Thomas laver et skriv om de nye forslag. 

7. Økonomi status og budget 2022 og 2023 (18.35 – 10 min) 

Beretning fra kassér Thomas B. Purup 

Kassérposten: Thomas har kun haft den fordi ingen andre ville. Daniel tilbyder at tage den. Tak. 

HUSK at få sendt møderefusion. Alle er berettiget til refusion og kørselsgodtgørelse. 

Regnskabet gennemgåes: 

Pointer fra regnskabet: BRUG DE regionale penge, Nord og Syd har indtil nu brugt 0 kr. 

Formandskabet skriver rundt til regionerne og spørger om de tror de får dem brugt. Hvis ikke, så 
kan de evt. bruges et andet sted. 

WONCA world i Sydney næste år – diskuteres på separat møde hvor mange penge der skal sættes 
af til det. 

Ingen deltog desværre i folkemødet i år, 2 på nordisk og 1 på WONCA Europe. 

Zoom-aftale er opsagt (for flere end 100 deltagere). Kan tilkøbes ved behov. 

Ledelseskampagne næste år, forslag om at bruge de 100.000 kr. i henstillede midler. 

Regnskabet godkendes. 

8. Internat i 21.-22. januar – tema og planlægningsgruppe (18.45 – 10 min) 

Beslutningspunkt ved formand Thomas Purup (Næstformand Maria Dahl Overgaard bliver tovholder 

for internatet).  

Skriv dato i kalenderen. Indspark til indhold på internatet. Forslag om at lave videoer om alle 
udvalgene, hvad laver man, hvordan var valget? Forslag om ledelseskampagnen – diskuteres. Evt. 
en oplægsholder til inspiration! Maria er tovholder – ideer kan sendes til hende. 

 

9. Nyheder og artikler – fast punkt! (18.55 - 5 min)  

Orientering ved formand Thomas Purup 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

Næste deadline er 15/11-2022.  
KONTAKT: jonasebert@dsam.dk 
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o Forslag om hvad de danske repræsentanter laver i de forskellige WONCA-udvalg. Altså 
almen medicin i udlandet gennem danske øjne. 

o ”Mød din FYAM-repræsentant” – samlet artikel med flere inputs. 
o Thomas overvejer positiv vinkling på lægevagten. Fokus på hvad vi mister, hvis vi helt 

opgiver lægevagten. 
o Thomas laver artikel om Ny kampagne ”Speciallæge i ledelse” 
o Klumme om supervision i støbeskeen fra Daniel. 
o Katrine har lavet om kvalitetssikring i almen praksis 
o Reportage fra fyraftensmøder, temadage… 
o Artikel fra årsmødet? 

 

10. Remindere/orientering – herunder vigtige datoer (19.00 - 5 min) 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang:  

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

16. November FYAM-udvalgsmøde ifm. Lægedage (Bella centeret) 

21.-22. Januar FYAM-internat (Middelfart) 

8. Marts FYAM-udvalgsmøde (Aalborg) 

4. Maj FYAM-udvalgsmøde inkl. middag (Kolding)  

21. juni FYAM-udvalgsmøde (København, Stockholmsgade) 

23. August FYAM-udvalgsmøde (Aarhus) 

 

11. Evt. (19.05 - 10 min) 

1) Opdatering af Praksis Plus som en del af ny FYAM-kampagne?  

Vedtages 

 

2) FYAM-medlem til planlægningsgruppen for årsmødet 2023 

Nahid tilbyder at stille op. Tak! 

 

3) Udvalgsposter til næste FYAM-udvalgsmøde 

På næste FYAM-udvalgsmøde skal der udpeges til de resterende poster. Prik gerne mulige 

kandidater på skulderen. Der vil blive udsendt information via nyhedsbrev, Facebook og Instagram.  

 


