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FYAM UDVALGSMØDE 

REFERAT 
Lørdag – 17. August – 2022 – kl. 17.00-20.00 – Stockholmsgade 55, København 

 

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

Referent: Frederik Martiny  Ordstyrer: Thomas B. Purup 

 

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

Navn og funktion i FYAM 

Fysisk tilstede: Daniel (VIA), Mariamm (VDGM), Signe (Region H), Katrine (Region S), Sara 

(suppl. Region H, observatør PLO efterudd.), Maria (Næstformand, Region M), Frederik 

(Forskningsudvalg), Stine (forskningsudvalg), Thomas (Formand FYAM).  

Online: Preben (FYAM repræsentant AP-udvalg), Isabella (lokalformand ph.d. forum for Odense) 

 

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: Ej repræsenteret 

Region Midt: Suppleant på barsel snart, Arrangement om IBD og aff.forstyrrelser.  

Region Syddanmark: Ej repræsenteret. 

Region Sjælland: Møde oktober (fyraftensmøde), emne afventer, medlemmer spurgt. Alle regioner 

kan være med online (fungerede godt sidst) 

Region Hovedstaden: Har mange emner på bordet til kommende fyraftensmøder, karrieredag på 

Panum snart, snart Lægedage. 

Videreuddannelsesudvalget: Møde i juni angående HU. Fase 1 bliver måske forlænget med 6mdr. 

Status for besatte HU - og I-forløb, lavt tal, ser på måder at løse det på aktuelt. Forslag om at 

SPEAM kurser rykkes ud fra storbyerne, muligt tvungne forløb, samle alle forløb rundt om 

hospitalerne. Samle artikler om det gode liv om lægepraksis uden for hovedstandsområdet – Forslag 

sendes til videreuddannelsesvalget. Modtager gerne forslag til hvordan vi kan få flere stud. med. i 

job, gerne i region Sjælland og øvrige ”udkantsområder”. Revision af almen uddannelsen, færre 

krav, mere fleksibelt. Det bliver efterspurgt at flere fra FYAM kan komme med kommentarer og 

være med til stillingtagen ift. revision af HU. Det aftales at der afsættes fast punkt på FYAM møder 
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til at diskutere videreuddannelsen. Obs på at vi skal bruge hinanden og udnytte hinandens viden – 

komme med indspark til de forskellige udvalg.  

Møde igen i september, obs. på mulighed for at kommentarer inden. 

Internationalt udvalg: WONCA kongres gik rigtig godt. Vasco da Gama skifter navn til European 

Young Family Doctors Movement (EYFDM), nyt logo, ny hjemmeside, komme ud til flere 

mennesker. 

Kvalitetsudvalget: Ikke repræsenteret. 

Forskningsudvalget: Der er fundet kandidat til Mahler prisen. Poster Walk til DSAM, bliver ændret 

så der er adgang til posters, kommer flere der kan vise deres forskning. Problemstilling med at AP 

læger ikke har adgang til forsknings-litteratur. HU læger mangler adgange, især i forbindelse med 

forskningstræning, dette forsøges genoprettet. Mere dialog mellem AP og forskningsenhed. Også 

taget op i DSAMs bestyrelse. Overvejelser om man skal sende info i stikord inden FYAM møde. 

Almen Praksis udvalget: Laver håndbog til TR for AP-læger. YL i gang med at lave nye 

medlemsundersøgelse – OBS vigtigt at denne koordineres med medlemsundersøgelse i FYAM, så 

der ikke kommer unødvendige overlap. Hjemmeside med tips til hvordan man bliver UKYL i AP. 

Der er aftale om koordinering af medlemsundersøgelse. 

DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: Ikke repræsenteret. 

 

4. Status på FYAM-valget og ”prik folk på skulderen” (17.30 – 5 min) 

Orienteringspunkt ved Formand Thomas Purup.  

FYAM-udvalget bedes tage følgende til efterretning: FYAM-valget er i fuld gang. Deadline for at 

stille op er 26. August. Der er 9 poster på valg og i skrivende stund har kun én kandidat indsendt 

valgoplæg. Vi har behov for at alle gør opmærksom på valget i jeres omgangskreds og opfordrer til 

at I prikker gode kandidater på skulderen og opfordrer dem til at stille op (evt. hjælper dem med 

processen).  

FYAM-udvalget tager det til efterretning. Der laves promovering på Facebook og Instagram. 

Opfordring til at pege på kandidater. Man kan sende video ind, hvis ikke man kan deltage på 

årsmødet. Vil gerne have nogen til at lave instagram posters, for at skabe opmærksomhed på det. 

 

5. Status fra Årsmødegruppen + husk tilmelding (17.35 – 5 min) 

Kort status fra årsmødegruppen, samt opfølgning på hvem der er tilmeldt og hvem der mangler at 

tilmelde sig.  

Regner med at der kommer 2 komikere med til FYAM timen, 1 læge og 1 patient. Husk snacks mm. 
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6. FYAM-prisen – indtil videre én indstilling (17.40 – 5 min) 

Hjælp gerne med at finde kandidater. Plan om reklame for FYAM-valget og FYAM-prisen på 

Facebook, Instagram og Nyhedsbreve.  

Deadline er overskredet, men der er kun kommet 1 indstilling, så deadline udskydes. Der kommer 

også opslag via diverse medier. 

 

PAUSE KL 17:45 – 18:00 

 

7. Kommissorium – endelig afklaring og godkendelse (18.00 – 15 min) 

Fremlæggelse af status samt godkendelse af endelig udgave ved Formand Thomas Purup 

Det er tidligere besluttet, at udvalget må gennemføre de ændringer der er mulige i et kommissorium, 

da vedtægtsændringer i praksis ikke er en mulighed. Udfordringen er, at kommissorium ikke må 

være i modstrid med vedtægterne.  

Punkter der går imod vedtægter: 

1) Næstformand kan vælges mellem alle medlemmer i FYAM 

- DSAMs sekretariat har pointeret, at næstformanden bør vælges blandt de demokratisk valgte 

medlemmer i FYAM-udvalget. Der rejses desuden bekymring om, at to individuelt valgte 

medlemmer til formandskabet, kan danne en konstellation, hvor samarbejdet eller 

kompetencerne ikke er til stede. Selvom hensigten i FYAM-udvalget var at åbne op for at 

flere fik mulighed for at være en del af FYAM, vurderes det ikke at der i praksis ekskluderes 

medlemmer ved denne ændring. Dette set i relation til, at vi historisk set har svært ved at 

besætte alle poster i FYAM-udvalget og at næstformandsposten er stor at varetage. Desuden 

er der i vores SoMe-arbejdsgruppe, gjort meget ud af at oplyse om, at alle med interesse kan 

være med i arbejdsgrupper og de regionale styregrupper. Således er der ALTID en plads i 

FYAM-arbejdet til alle der kunne være interesseret. Vi ligger fokus på rekruttering til de 

øvrige poster, arbejdsgrupper og udvalg i stedet. FYAM-næstformanden er forsat 

demokratisk valgt af medlemmerne, da næstformanden vælges blandt de demokratisk valgte. 

2) Konstituerede medlemmer er der justerede på regler for vedr. valgperiode. 

- Jf. vedtægter kan regelrette regionale FYAM-udvalgsmedlemmer samt formanden kun 

konstitueres frem til næste valg. Der tilføjes punkt i kommissorium om, at posten ved 

næstkommende valg kan opstilles som 1-årig, for at sikre et fornuftigt valgrul fremadrettet.  

3) Eksklusion af FYAM-medlemmer 

- Det understreges at der har været ét enkelt tilfælde tidligere, hvorfor vi ikke må blæse dette op 

til noget for stort og ”ændre hele organisationen”. I kommissoriumet er vores mulighed at 

henvise til §3. I øvrigt tilføjes at der ved samarbejdsproblemer altid stræbes på åbenhed, så 

alle medlemmer i FYAM-udvalget informeres om forløbet. Formandskabet skal til enhver til 
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involveres så tidligt som muligt i forløbet. Såfremt konflikten ikke kan løses internt, 

inddrager formandskabet DSAMs bestyrelse og formandskab, som ved behov kan stille med 

en mægler. Det væsentlige er at der er åbenhed omkring evt. konflikter.  

 

Ph.d. forum har 4 lokale formænd (en af disse er national formand, går på tur efter den by der står 

for at afholde det årlige møde i ph.d. forum). Lokalformand udpeges lokalt i de 4 byers 

forskningsenheder af forskerne i miljøet. Lokalformænd vender tilbage med beskrivelse af 

processen, som så må lægges på enten FYAM’s eller DSAM’s hjemmeside.  

 

8. Status på igangværende projekter (18.15 – 15 min) 

Orienteringspunkt ved Formand Thomas Purup og indspark fra udvalgsmedlemmer. Evt. udvælgelse 

af medlemmer til arbejdsgrupper.  

Kampagne om ledelse: Ønske om at præsentere ledelse undervejs i HU ved at samarbejde med 2 x 

ledelseskonsulenter ved PLO-E og redaktør på Månedsskriftet og intern gruppe i FYAM. Produkter: 

Overblik over kurser + få lavet flere kurser om ledelse + redskabsark til tutorlæge ift. hvordan man 

kan undervise i det. Problemet er at mange er selvudlærte. Også idé om videoer, optaget 

praktiserende læger, hvad de mener om ledelse. Vinkling af materiale så det også kan bruges til at 

reklamere for uddannelse i almen medicin (i samarbejde med SAMS). Arbejdet starter op i 

september. Sara Kaae går med i arbejdet. 

FYAM udvidet medlemsundersøgelse: Møde i VIA om undersøgelse – fokus på kvalitet af 

uddannelsesforløbet i almen medicin. Roar Maagaard og praktiserende læge Kim Agerholm 

Brogaard vil gerne bidrage til arbejdet. Også tanker om at involvere Forskningsudvalget i arbejdet. 

Ønske om at have noget målbart, fx graden af ambulatorietid – ønske om at kunne følge op på 

undersøgelsen 2 år efter igen. Vigtigt at arbejde hurtigt pga. forventet revurdering af HU i december 

måned. Daniel og Preben med i arbejdet indtil videre. Isabella fra Forskningsudvalget vil gerne 

bidrage. Ervin deltager også. Mariam ift. praktisk arbejde. Thomas sender oplæg til 

forskningsenhederne. Der bliver lavet en fælles tidsramme efterfølgende.  

FYAM kvalitetsmål: Inspiration fra NYGP paper. 15 punkter om kvalitet af uddannelse i almen 

medicin – idé om at oversætte det og lave FYAM-udgave.  

OM FYAM video: Der er lavet et manus og forlag til tegnere (levende streg) til at lave speed  

drawing video (ca. 2 min) med grafiske billeder der understøtter det arbejde vi laver. Levende streg 

67.000kr for det, dyrt men god kvalitet, vi har midler der kun er afsat til dette. Vi kan tilrette og 

plukke i den undervejs mm. Bedre hvis det ligner en rigtig hånd der tegner – vi får ikke kun video 

men også en masse grafik der kan genbruges. Husk overvejelser over hvilken musik der skal lægges 

på. Manus udsendes ud til udvalget. Restende penge kan bruge til reklamemateriale der kan give 

værdi fremadrettet. FYAM-udvalget GODKENDER at vi går videre med ’levende streg.’ 
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FYAM valg video: Giv den et kig og et like, modtager gerne feedback. Vil gerne lave flere 

stemningsvideoer fra de forskellige udvalg. Opbakning til de forskellige opslag. Vi vil gerne være 

mere synlige og være mere et fællesskab. Forslag om at repræsentanterne fra regionerne kan 

reklamere på temadagene med disse videoer. Forslag om standard materiale omkring FYAM, der kan 

bruges til reklame (SoMe-gruppen griber denne opgave) 

 

Aftensmad kl. 18.30 – 19:00 

 

9. Godkendelse af pris for OM FYAM video + plan for øvrig økonomi inkl. ny FYAM økonomi 

guide (19.00 – 15 min) 

Beslutningspunkt. Der fremlægges tilbud og hvilken model arbejdsgruppen ønsker at gå videre med. 

Udkast til FYAM Økonomi vejledning vedhæftes og bedes læst inden mødet. 

Prisen til FYAM video godkendes. 67.000kr og leveres af firmaet ”Levende streg”. Økonomi guide 

godkendes ligeledes og kommer på fællesdrevet.  

 

10. Diskussion af praktiske forhold til FYAM støtte til ordinære medlemmer ifm. NCGP, 

WONCA, Folkemøde (kl. 19.15 – 15 min) 

Diskussion af formålet med støtten, samt de praktiske forhold ved næstformand Maria Overgaard. 

Vigtigste formål er at inkludere flere FYAM-medlemmer og få så mange som muligt med til diverse 

arrangementer. Det blev ved sidste udvalgsmøde besluttet, at der årligt sættes et fast beløb af til de 

større begivenheder (WONCA NCGP m.v.). Når udvalgs-medlemmerne blev dækket, skulle den 

resterende del af beløbet fordeles på alle øvrige medlemmer, for at lokke så mange med som muligt. 

Dette er dog ikke muligt i praksis, da vi først ved hvor meget der er ”tilbage” efter sidste tilmelding.  

Det foreslås i stedet at de udvalgte FYAM-udvalgsmedlemmer dækkes ”op til 10.000kr” til 

arrangementet og at der fastsættes eksempelvis 5000-10.000kr (dækning af op til det angivne beløb 

ud fra udgiftsbilag) til 2-4 deltagere til konference etc. Disse vil udloddes som konkurrence i god tid 

(ca. 2 mdr. før begivenheden), for på den måde at få flere med til arrangementerne. Det foreslås 

desuden at der i økonomiguiden tilføjes, at FYAM-udvalgsmedlemmer, skal angive om de har 

intention om at deltage ved konference senest 2 måneder før. Hvis der ikke kan stilles nok 

udvalgsmedlemmer, kan evt. overskud af penge udloddes som ”ekstra” konkurrence, for at få 

yderligere ordinære medlemmer med. Overvejelser om ansøgningsproces vs. konkurrence så det ikke 

bliver for svært administrativt. Ex vinde ifm. Julekalender. Generelt er det godt at få repræsentanter 

afsted til konferencer, men også at ’menige’ medlemmer kan få adgang. Forslag om at prøve det af 

næste år.  
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Dilemma omkring at mange ikke kan få fri til det, men måske bør det tælle som arbejdsdage. 

”Inspirationsark” på sundhed.dk kan hjælpe til at afstemme hvad man kan i AP.  

 

11. Lægedage – praktiske forhold i forhold til hjælpere/deltagere (kl. 19.30 – 10min)   

Som udgangspunkt skal man selv betale for det, medmindre lægepraksis betaler. Man kan også stå i 

FYAM stand (men der er man ikke med i sessioner). Formandskabet sender information ud snarest. 

FYAM dækker i så fald tabt arbejdsfortjeneste. Mariam, Maria, Sarah, Katrine, Daniel angiver ønske 

om at stå i FYAM stand. Sendes kun ud til de ordinere medlemmer, hvis ikke vi kan få dækket 

vagterne blandt FYAM-udvalget. 

Sarah fortæller at hun har fået mail fra Anne Mette torp, der gerne ville arrangere noget til lægedage, 

Maria går videre med dette. Desuden arbejdes der på merchandise, som kan uddeles ved standen.  

 

12. 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/publikationer/practicus/ - se deadlines her. Næste deadline er 19/9 

- Mariam: Navneskift af Vasco Da Gamma Movement til European Young Family Doctors 

(EYFD) 

- Thomas og Daniel har artikel parat om omstruktureringen af vores HU.  

- Daniel bliver den nye klummeskribent 

- Frederik: Artikel om phd forum, for at udbrede at alle forskningsinteresseret er velkomne. 

- FORSLAG TIL ARTIKEL: Alle der er medlem af FYAM må gerne lave artikler, guide til 

dette.  

Alle formater er velkommen. 

Der er ros fra Practicus for stor aktivitet og indkomne artikler. 

 

13. 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/ 

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

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) 
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14. Evt. (19.50 - 10 min) 

Forslag bedes indsendt 1 uge før mødet.  
Hvordan får vi medicinstuderende til udkantsområder. 

Sarah og Maria laver videoer med hvordan det er at være med i udvalg. 


