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FYAM UDVALGSMØDE 

REFERAT 
Torsdag – 5. Maj – 2022 – kl. 17.00-19.00 – Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense 

 

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

Referent: Kristina Aagaard, Reg. Syd Ordstyrer: Thomas Benfeldt Purup, formand 

 

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

Fysisk tilstede: Thomas Benfeldt Purup (Formand), Daniel Staal Nyboe (VIA), Malene Lindholmer 
(VIA), Ervin Pojskic (VIA), Arslan Ismail (sup. i VIA), Mariam Gheshlaghi (Internationalt udvalg), 
Gyda Liv Flinker (Supl. Internationalt udvalg) , Maja Haslund Trebbien (Rep. Reg. Sjælland), 
Kristina Aagaard (Rep. Region Syd), Katrine Høgenhaven (Rep. Region Sjælland + SoMe), Anne 
Mette Torp (Rep. Region midt + NYGP)  

Online: Maria D. Overgaard (næstformand), Julie Strøm (Forskningsudvalget), Sara Kaae Frandsen 
(Supl. Region H), Anne Søgaard (Supl. Region Midt), Preben Aukland (YL AP), VID 
arbejdsgruppen (4 repræsentanter præsenterer punkt 3).  

3. Besøg fra VID (17.10 – 20 min) 

Kort præsentation af projektet og efterfølgende diskussion med vores input til muligheder og 

udfordringer med vidensdeling. 

Kort præsentation af projektet (se slideshow): bygger bro mellem viden og praksis til gavn for 
patienterne. 3-årigt projekt. Håber på forlængelse.  

Initiativer inden for 1) Rettidig opsporing af alvorlig sygdom. 2) Almen praksis’ rolle i forløbet efter 
behandling for en livstruende sygdom. 3) Hvordan almen praksis kan bidrage til at bekæmpe og 
forebygge ulighed i sundhed. Læs mere på www.vidap.dk 

Diskussion - samarbejdspartnere mellem VID og:  

1) FYAM: Uddannelseslæger har “tid/overskud” til at implementerer emner i almen praksis. 
FYAM kan være budbringer af implementeringsindsatser.  

2) SPEAM: kursus der ruster uddannelseslægerne til at skabe positive forandringer.  
3) Folk fra forskningstræningsmiljøet: Forskningstræningsopgave kunne være implementering 

af VID guides.  
4) Klynge-arbejde: uddannelseslæger implementerer/laver opfølgning ude i den enkelte praksis 

Evt. FYAM-repræsentanter i VID. 
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4. Nyt fra udvalg (17.30 – 25 min) 

Kort information om aktuelle og kommende aktiviteter – KUN NYT SIDEN SIDST. Hvis man ikke 

kan deltage ved mødet, bedes fremsendt kort beskrivelse af ovenstående senest 1 uge før mødet.  

Region Nordjylland: Intet nyt 

Region Midt: Fyraftensmøde i Herning 10. maj: ØNH og dermatologi. Fyraftensmøde 15. juni: 

stress-håndtering i almen praksis. Sommerfest.  Fyraftensmøde i Århus: IBS 

Region Syddanmark: Fyraftensmøde i Odense d. 19. maj: læger i krigszoner. 

Region Sjælland: Nyopstartet gruppe uden tidligere medlemmer. Fyraftensmøde i Roskilde 25. maj: 

Dermatologi. 

Region Hovedstaden: Afholdte fyraftensmøder: PLO overenskomst. Fyraftensmøde: HU ansøgning 
og samtale med ansættelsesudvalg. Planlagt: Online-webinar: hjertesvigt. Store praksis-dag hvor 
FYAM repræsentanter fremmøder.  

Videreuddannelsesudvalget: Arbejdsgruppe om omstrukturering af HU: Vurderer at regionerne ikke 
er sammenlignelige i HU-forløb. Har givet et bud på hvordan 6 måneder overføres fra sygehus til 
almen praksis. Umiddelbart foreslår de fleste regioner at kirurgi og gynækologi nedkortes - 12 mdr i 
alt til intern medicin+akut, 12 mdr til pædiatri, gyn-obs og psykiatri.  Intet er afgjort endnu. Forslag 
fra arbejdsgruppen drøftes og forventes vedtaget på næste VIA-møde i juni.  

Vederlagsfri deltagelse for uddannelseslæger i kurser  -  aktuelt kun i lægedæknings truede områder  
(LTO). VIA ønsker det gældende for alle 

Internationalt udvalg: HIPOKRATES - svært ved at finde værts praksis endnu, der har ikke været en 
eneste henvendelse, trods artikel i Prakticus. Forslag: Flyers tilgængelige om at viderebringe 
budskabet som kan uddeles til Praksisdag og DSAM Årsmøde.   
 
Kvalitetsudvalget: Intet nyt 

Forskningsudvalget: 1) EURO-PREV. DSAM har en repræsentant. Mangler en - endnu ingen fundet. 
Skal have lægelig baggrund ifølge DSAM.  Ny opslagsrunde. 2) Ikke fri adgang til videnskabelig 
litteratur gennem 
 
Almen Praksis udvalget: Intet nyt. Næste møde skal omhandlet forhandling af bedre tillæg til AP-
læger i fase 1. YL’s holdning 
 
DSAM/PLO rekrutteringsudvalget: FYAM drøfter national webside vedr. Praksiskøb med PLO.  

Årsmødegruppen: FYAM afholder (og dækker) udvalgsmøde + middag + overnatning  d. 29. 
september. DSAM Årsmøde d. 30. september. Tilmelding er ÅBEN. Som aktiv FYAM-medlem får 
man GRATIS tilmelding til årsmødet  - VENT med tilmelding til FYAM udsender tilmeldingslink. 
 
SoMe-arbejdsgruppen: Udkast til speaker til optagelser der præsenterer FYAM. Sendes snart rundt i 
udvalget. Mie, studentermedhjælper med baggrund i medievidenskab hjælper udvalget. 
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5. Forslag til faglig FYAM kampagne (18.00 – 15 min) 

Beslutningspunkt og nedsættelse af arbejdsgruppe. Kan vi sætte os på konkret projekt og nedsætte 

arbejdsgruppe. Forslag fra sidst: ”Kompetencevurdering vs. Supervision”, ”vægtneutral sundhed”, 

”Grøn praksis”, ”Den gode introduktion”, ”tips og tricks til din tutor”. Nyt forslag: ”Den 

praktiserende læge er en LEDER” – fokus på hvordan man får lederkompetencer.  

Afstemning, enstemmigt flertal for: ”Den praktiserende læge er en LEDER” 

Nedsættelse af arbejdsgruppe til Brainstorming: Thomas Purup, Daniel Staal Nyboe, Katrine 
Høgenhave, Gyda Liv Flinker  

 

6. Økonomi – samlet budget og støtte til større arrangementer (18.15 – 15 min) 

Beslutningspunkt. Opsamling fra sidst, hvor følgende blev foreslået: 315.000 årligt til FYAM, 

80.000kr fordeles som vanligt til regionale styregrupper efter antal medlemmer. Overført 125.000kr 

til OM FYAM kompagne/branding med video osv. Der foreslås årligt fast beløb på 40.000kr til 

Nordisk Kongres, 30.000kr til WONCA og 10.000kr til Folkemødet. OBS Nordisk Kongres afholdes 

hvert 2. år.  Der dækkes transport og tabt arbejdsfortjeneste for de FYAM-medlemmer som har aktiv 

rolle for FYAM ifm. Lægedage.  

Der foreslås fuld dækning af internationale medlemmer samt én fra formandskabet til Nordisk 

Kongres og WONCA. Der foreslås fuld dækning af medlemmer som aktiv deltager i debatter ved 

Folkemødet på vegne af FYAM. Resterende penge i puljerne uddeles på alle interesserede FYAM-

medlemmer, som ønsker støtte til deltagelse ved arrangementerne. SE VEDHÆFTEDE OVERSIGT.  

Når ovenstående er godkendt eller tilrettet, udarbejdes ”FYAM økonomi vejledning” for at sikre 

gennemsigtighed for overordnede retningslinjer for økonomi, støtte m.v.  

 

Enstemmig godkendelse af budgettet for 2022. 

 

Derudover tages drøftes og vedtages at: Penge afsættes som en fast post til formandskabet (formand 

+ næstformand) kan deltage (Folkemødet, Nordisk kongres, Wonca Europe). (Formand er dækket af 

DSAM med 10.000kr til WONCA og Nordisk kongres). Det stiller FYAM bedst at formandsskabet 

er repræsenterede i så mange kongresser som muligt. Hvis formand/næstformand ikke kan deltage 

skal tilbuddet udbydes så minimum 1 (hvis muligt 2) fra FYAM-udvalget, dog Obs at 

formandsmidlerne her ikke er dækket.  Wonca World drøftet årligt om der er budget til at deltage til. 

Der skal udarbejdes ”FYAM økonomi vejledning” for at sikre gennemsigtighed for overordnede 
retningslinjer for økonomi, støtte m.v. Dette af hensyn til aktuel daglig drift, men lige så vigtigt for at 
sikre bedre overgange efter valg af nye medlemmer, så fokus kan forblive på udvikling, fællesskab 
og faglighed.  

Der er 1 billet til overs til Folkemødet 16-19. juni  - nogen der vil deltage? (bolig og bil er 
inkluderet) - Skriv til Mariam Gheshlaghi eller Thomas Purup.  
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7. Oprettelse af planlægningsgruppe til FYAM-timen (kl. 18.30 – 10 min) 

Ved næstformand Maria Dahl Overgaard 

Der skal nedsættes en lille arbejdsgruppe, som vil stå for planlægning af FYAM-timen m.v.  

Arbejdsgruppe, som vil stå for planlægning af FYAM-timen og uddeler FYAM-pris: Maria Dahl 
Overgaard, Malene Lindholmer, Ervin Pojskic, Mariam Gheshlaghi  

 

8. Ændringer i FYAM’s kommissorium – status (kl. 18.40 – 10 min) 

Orienterings- og beslutningspunkt ved formand Thomas Purup. Det er en større sag at lave 

vedtægtsændringer, da disse berører alle andre vedtægter ved DSAM og kræver således juridisk 

bistand samt afstemning ved DSAM’s repræsentantskab. Der er fra DSAM’s bestyrelse og 

sekretariatet foreslået, om ændringerne kan fremgå udelukkende i FYAM’s kommissorium. 

Ændringer i kommissorium kan godkendes ved afstemning i DSAM’s bestyrelse og påvirker ikke 

øvrige indtægter. Se vedhæftede forslag til ændring i kommissorium uden ændring i vedtægterne.  

Det er en større sag at lave vedtægtsændringer, da disse berører alle andre vedtægter ved DSAM og 
kræver således juridisk bistand samt afstemning ved DSAM’s repræsentantskab. Der er fra DSAM’s 
bestyrelse og sekretariatet foreslået, om ændringerne kan fremgå udelukkende i FYAM’s 
kommissorium. Ændringer i kommissorium kan godkendes ved afstemning i DSAM’s bestyrelse og 
påvirker ikke øvrige indtægter. I stedet vedhæftes forslag til ændring i kommissorium uden 
ændring i vedtægterne. Største udfordring er at suppleanter ikke sidestilles repræsentanter og 
dermed ikke har samme stemmeret. SE VEDHÆFTEDE. Drøftes videre med DSAM sekreteriatet.  

Mangler beskrivelse af om Internationalt Udvalg og NYGP har et samarbejde.  

Kommissorium skal sendes til nye medlemmer.  

 

9. Nyheder og artikler – fast punkt! (18.50 - 5 min)  

Orientering ved Næstformand Maria Dahl Overgaard 

Indspark fra medlemmer ift. nuværende forslag og artikler.  

Næste deadline er 1/7: 

- Artikel om fyraftensmøde? 

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

- Artikel om FYAMs ønsker til omstrukturering af HU 

o Evt. artikel om kvalitetsmål for HU? 

- Preben Aukland, AP UKYL planlægger artikel  
- Annemette Torp (NYGP) skriver om deltagelse i  Nordisk kongres. 
- Daniel Staal Nyboe (VIA) planlægger artikel   
- Mariam skrive lidt om Vasco da Gama – evt. skifter det navn. 
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10. Remindere/orientering – herunder vigtige datoer (18.55 - 5 min) 

Indsendelse af mødegodtgørelser inden månedens udgang:  

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

5. maj FYAM-udvalgsmøde i Odense 

17. august FYAM-udvalgsmøde i København 

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

 

11. Evt. (19.00 - 0 min) 

Forslag bedes indsendt 1 uge før mødet.  

1) Arbejdsgruppe til kvalitetsmål for uddannelsen (måske på baggrund af medlemsundersøgelse) 

Der er opbakning til forslaget og vi tager dette videre til næste FYAM-udvalgsmøde og opretter en 

arbejdsgruppe. Det synes især relevant, så FYAM får en stærk stemme ift. at fastholde og øge 

kvaliteten af hoveduddannelsen, med den forestående omstrukturering af hoveduddannelsen.  

2) Forslag til at nedsætte arbejdsgruppe omkring ny FYAM medlemsundersøgelse i efteråret 2022 

eller foråret 2023.  

Der er opbakning til forslaget og vi tager dette med videre til næste udvalgsmøde. I mellemtiden vil 

Thomas Purup kontakte forskningsudvalget, for at bede om assistance for dette. 

Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse forhold fra tidligere undersøgelser, men skal ligeledes 

inddrage forhold om uddannelsen og kvaliteten af denne. Sidstnævnte skal understøtte FYAM’s 

kvalitetsmål for uddannelse, som beskrevet i punktet ovenfor.  

3) Meningsfuld plan for de 100.000kr i henstillede midler fra 2014.  

Der kan skrives til formandskabet ved gode idéer til anvendelse af midlerne. Foreløbigt benyttes 

midlerne til at sikre støtte til flest mulige FYAM-medlemmer til årsmødet, så vi kan styrke det 

faglige fællesskab internt.  


