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FYAM UDVALGSMØDE 

REFERAT 

Onsdag – 16. November – 2022 – kl. 17.00-20.00 – Bella Centeret 

 

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

Referent: Marie Strøm Zangenberg Ordstyrer: Maria Dahl Overgaard  

 

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

Navn og funktion i FYAM 

Marie Zangenberg – DSAM’s FYAM repræsentant i Region Midt  

Sara Frandsen – FYAM repræsentant i Yngre lægers almen praksis udvalg 

Katrine Høgenhaven – Region Sjælland 

Malene – Medlem af VIA 

Daniel – Region hovedstaden, kasserer, kursusudvalget 

Mathilde – Suppleant i VIA  

Sanne fra DSAM’s sekretariat 

Ervin – Suppleant i VIA 

Arslan – Suppleant i region H 

Maria – Næstformand FYAM, Region Midt 

Mariam – internationalt udvalg + europæiske FYAM 

Mathilde – Region Midt 

Signe Schovsbo – Suppleant internationalt udvalg, Hippokrates  

Anne Mette Torp – SoMe ansvarlig, NYGP-repræsentant 

Signe Uhlenfeldt – Medlem VIA 

Nahid Osmai –Region Syddanmark 

 

3. Nyt fra udvalg (17.10 – 20 min) 

Kort information om aktuelle og kommende aktiviteter, herunder planer for resterende økonomi i 

regionale grupper. Hvis man ikke kan deltage ved mødet, bedes fremsendt kort beskrivelse af 

ovenstående senest 1 uge før mødet.  

Region Nordjylland: ikke repræsenteret. Maria fortæller de ikke har været aktive og ikke har brugt 

nogle penge i år. 
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Region Midt: Mathilde og Maria: kirurgikursus 13/12 med underviser fra plastikkirurgien + 

julefrokost for styregruppen. Brainstormer om oplæg for fyraftensmøder. Har brugt 8500kr, kommer 

formentlig til at have ca 4000kr i overskud 

Region Syddanmark: Nahid fortæller de planlægger fyraftensmøde i december. De vil vende tilbage 

med om der bliver penge til overs.  

Region Sjælland: Kathrine: planlægger fælles julefrokost med region hovedstaden på domus medica 

under tema xxxx . Mangler lidt penge 

Region Hovedstaden: fyraftensmøde næste uge ”funktionelle lidelser” og planlægger også et i næste 

uge. 

Videreuddannelsesudvalget: holder møde til december. 

Internationalt udvalg: Mariam og Signe: møde 6. dec i internationale udvalg. Europæiske FYAM 

forbereder til WONCA Europe 7-10 juni. Snakker om hvilke workshops for yngre læger der kan 

arrangeres. Hvis nogen har idéer til sådanne arrangementer så kom til Mariam. Sara foreslår vi skal 

promoverer dette på sociale medier, Mariam tror allerede deadline er i december. 

Kvalitetsudvalget: Katrine: der er først møde slut november.  

Forskningsudvalget: Ingen til stede. Maria har sendt alle en mail om linkedIN gruppe man kan melde 

sig i. Lavet nyt kommissorium. Årsberetning på hjemmesiden.  

Almen Praksis udvalget: møde næste uge. Har arbejdet med et skriv om den gode introduktion til 

almen praksis. Er også lagt på DSAM hjemmesiden. Snak om at det også skal ud i nyhedsbrev  

DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: Anne Sophie er gået af. Vi skal udpege ny. 

DSAM/PLO efteruddannelsesudvalget: Sara har stafetten nu og vil gerne genopstille. Sara fortæller 

kort om efteruddannelsesudvalget. Man er som FYAM-repræsentant officielt kun observatør. Møder 

ca. Hver 2. -3. måned.  

 

Vi snakker kort om hvem der betaler for mødet dags dato og vi mener det er Region hovedstaden. 

Der er bred enighed om at det ikke bør være Region H der skal betale. Det bør være på FYAM 

nationale budget fremover. Det er den by hvor mødet holdes ansvar at stå for at arragere det, men 

FYAM’s kasse, og ikke de regionale, betaler.  

Daniel lægger sammen og der er 9000kr i overskud i det nationale budget. (ObS senere på mødet 

kommer Nahid på Region Syd til, som informerer om at Region Syg regner med at bruge en stor del 

af deres resterende 14.000 kr på et arrangement i december, hvorfor dette beløb er mindre.) 

 

4. Udpegning til sidste 2 poster (17.30 – 15 min) 

Udpegning af medlem til styregruppen for efteruddannelse samt suppleant i DSAM/PLO 

rekrutteringsudvalget. Der er udsendt nyhedsbrev mhp. at rekruttere kandidater. Stemmeret går til 

formand, næstformand og medlemmer (evt. suppleant) fra hver region. Der kan blandt de 
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stemmeberettigede besluttes at involvere øvrige fremmødte deltagere ved FYAM-udvalgsmødet i 

afstemningen. Skulle en stemmeberettiget modsætte sig, følges de skrevne vedtægter.  

Vi udpeger Sara igen til efteruddannelsesudvalget. Enighed.  

Til rekrutteringsudvalget har to kandidater stillet op. Henrik Sandager Sørensen og Line Juul 

Hulgaard begge fra område vest i region midt. Nogle steder står der det er en suppleantpost, men vi 

er usikre herom. Vi finder undervejs i mødes ud af at det er 2 poster vi har i alt og Simon Grøn 

allerede har den ene post. 

Vi beslutter at alle tilstedeværende (online og fysisk) må stemme.  

Henrik får flest stemmer. Tillykke til Henrik. 

Maria står for at informere Line og Henrik herom.  

 

5. Præsentation af ”OM FYAM”-video og feedback (17.50 – 10 min) 

Videoen er færdig! Præsentation ved næstformand Maria D. Overgaard. Der er mulighed for 

feedback ved større misforståelser/uoverensstemmelser. Herefter laves plan i SoMe-arbejdsgruppen 

ift. deling over de næste måneder.  

Klapsalver.  

Kommentar fra Sanne om at et par af hænderne der er mørke, men der er ingen af personerne som 

har en anden hudfarve – det kunne man overveje.  

Kommentar omkring ordvalget formand, som alternativt kunne være forperson. Baggrunden for der 

nu er valgt formand er at vi lægger os op af DSAM’s ordforråd.  

Vi laver en ”ikke-gældende” afstemning.  

9 for at lave det om til forperson, næstforperson 

1 for at lade det blive som formand, næstformand 

Vi snakker om at det er en større process hvis man skal ændre ordlyden generelt, altså også på 

hjemmeside, i kommisurium, mm.  

Vi er enige om at det skal ændres i filmen, men at vi også arbejder på at ændre det generelt, hvorfor 

det tages med på Udvalgsmødet ved internatet i Januar. Det skal cleares med DSAM om vi må/kan 

ændre det. 

 

PAUSE KL 18.00 – 18:15 

 

6.  Status ledelseskampagne (18.15 – 10 min) 

Præsentation og feedback fra FYAM-udvalget 

Sara + Katrine: havde møde for et par uger siden med Christian Vøtz (redaktør månedsskriftet), Mads 

Krandahl (ledelseskonsulent), Heidi Bøgelund (ledelseskonsulent), James Høfner (Direktør i PLO-E). Det 
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var en brainstorm kursus. Møde i december. Vi arbejder derefter videre på internat i januar. Skal være 

konkrete opgaver på internatet.  

 

7. Status på NY FYAM medlemsundersøgelse (18.25 – 10 min) 

Præsentation ved næstformand Maria D. Overgaard. Feedback fra FYAM-udvalget.  

Har haft møde med Roar Maagaard og Kim Aggerholm (VIA). På tegnebrættet er 

medlemsundersøgelse med fokus på kvaliteten i hoveduddannelsen. Stiler efter at undersøgelsen 

bliver klar til at blive sendt ud i foråret 2023. Der er nyt møde i arbejdsgruppen i december 2022.  

 

Internat og forberedelse fra de stående udvalg (18.35 – 15 min) 

Præsentation ved næstformand Maria D. Overgaard. Feedback fra FYAM-udvalget. Sidst blev det 

besluttet at lave videoer omkring de øvrige stående udvalg samt arbejde med ledelseskampagnen 

(inkl. PraksisPlus). Forslag om at præsentere DSAMs professionsetik via SoMe-medier.  

21-22. januar (lør-søn). Hvis man vil være med til at planlægge sted mm. må man gerne give lyd til 

Maria. Planen er at snakke mere om ledelseskampagnen. Snak om at lave videoer om hvad man laver 

i de forskellige udvalg, som f.eks. kan bruges ved næste valg til FYAM.  

Maria og Thomas har snakket om at vi kunne tage professionsetikken op. Præsentere den for FYAM 

medlemmerne. Vi snakker om at programmet ikke skal pakkes for tæt. Det er også vigtigt at komme 

i mål med noget af det der allerede er søsat. Malene foreslår at vi søndag inden vi tager hjem får et 

oplæg omkring proffesionsetik og senere hen kan arbejde videre med at præsentere den via SoMe. 

 

8. Brev til VIA angående omlægning af hoveduddannelsen (18.50 – 15 min) 

Præsentation ved Ervin og Signe. Som aftalt ved forrige udvalgsmøde, er der udarbejdet notits til 

VIA-udvalget, med FYAM-udvalgets ønsker til omstruktureringen af hoveduddannelsen i Almen 

Medicin.  

Ervin præsenterer det skriv der er sendt ud. Søger indflydelse på de nye målbeskrivelser. Fra FYAM 

et ønske om at disse konkretiseres noget mere. Vi snakker om om AP-UKYL ordning og AP-møder 

for hospitalslæger kunne blive en ting der bliver arbejdet for nationalt i forbindelse med den nye 

ordning kommer. Desværre ser det ikke ud til at det valgfrie element bliver muligt.  

Aftensmad kl. 19.05 – 19:30 

 

9. Dansk delegation til WONCA Europe og konkurrence? (19.30 – 10 min) 

Forslag fra Mariam om at samle dansk delegation og udlodde konkurrence om støtte ifm. vores OM 

FYAM video. 

Wonca Europe (Bruxelles) – 7-10 juni 2023 

Wonca Sydney – oktober 2023 
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Mariam foreslår vi sætter kræfterne på WONCA Europe. Prisen er 350 euro for yngre læger for selve 

konferencen. Herudover pris for ”pre-konferencen” ca 60euro. Vi har i FYAM midler til at sende en 

delegation hertil. Maria fortæller der er 30.000kr sat af til det. Internationalt udvalgt + formandsskabet 

og 2-4 ordinære medlemmer.  

Frygt for dem der vinder ikke får brugt det. Kan KUN få refusion. Vi prøver det af og ellers må vi ændre 

måden at gøre det på.  

Vi bliver enige om at lave en konkurrence (julekalender, spørgmsål til ”OM FYAM”-video) hvor der 

udelodes deltagelse til 2 ordinære medlemmer. Mariam tovholder.  

FYAM-udvalgsmedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.  

PLU + Sara Krabbes legat kunne eventuelt søges til at vi kan tage flere fra FYAM-Udvalget afsted. 

Vi snakker om at det skal udloddes hurtigst muligt. Signe Schovsbo og Marian vil arbejde på 

legatansøgninger, så vi kan være flere fra udvalget der tager afsted. Ved håndsoprækning ses det at 

mange i udvalget gerne vil afsted til Bruxelles.  

 

Sanne minder også om der er international kongress ”Preventing Overdiagnosis” i København til august. 

Kunne også være fedt og meget relevant at få FYAM med.  

 

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

Orientering ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

https://www.dsam.dk/tidsskrifter/practicus/  - se deadlines her. 

- Forslag 

Kathrine er ved at skrive en artikel om ledelseskampagnen. Sara supplerer. Mathilde vil eventuelt 

skrive en artikel fra Lægedage 

 

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

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang (OBS DECEMBER!):  

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

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) 

5. Oktober FYAM-udvalgsmøde og middag før DSAM årsmøde (Kolding) 

 

12. Evt. (19.50 - 10 min) 

https://www.dsam.dk/tidsskrifter/practicus/
https://www.dsam.dk/flx/organisation/moeder_og_rejser_for_dsam/
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1) Julekalender – arbejdsgruppe og plan. Vender det med SoMe ansvarlige Anne Mette (er ikke 

længere med ved mødet). Vi kan bruge WONCA-Europe refussioner som en del af præmierne 

(Mariam). Sanne foreslår at vi kunne spørge PLO om de ville sponsorerer to-dagsbillet til 

Lægedaeg evt. med overnatning (Sara tager kontakt) + DSAM årsmøde billet (eventuelt x 2) 

(Malene tager kontakt) 

 

2) T-shirts – Anne Mette foreslår vi bestiller flere t-shirts så alle fra udvalget kan få en t-shirt. 

Enighed om det. Hvis der er flere ”SoMe midler” kan vi bruge dem til at bestille t-shirts til 

december. Der foreslås sorte t-shirts med stort FYAM-logo både foran og bagpå- 

 

3) Sanne og Nahid skal have møde med Årsmødegruppen snart. Send gerne forslag til Sanne senest 

tirsdag 22/11hvis ideer til kursus eller kursusledere.  

 

4) Forslag fra Katrine om at tage billeder på internatet som kan lægges på hjemmesiden ved 

personer i FYAM-Udvalget. 

 

5) Til dem som har stået på Lægedag sender Maria mail mhp feedback. Skal være skarpe på formål 

næste år. Bliver formentlig Ledelseskampagnen vi tager med. Mere blikfang.  


