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FYAM Internat 2019 

Fredag d. 15. marts kl. 09.00-21.00, Hindsgavl Slot 

REFERAT 

FYAMs medlemsundersøgelse 2019 

DSAMs Forskningsudvalget har i efteråret tilbudt deres hjælp til at kvalificere et spørgeskema i forbindelse 

med en ny FYAM medlemsundersøgelse. Vi har afventet YLs medlemsundersøgelse for almen medicin i 

forhold til hvad den ville afdække og ikke afdække af temaer. Maria Bundgaard har taget initiativ til en ny 

FYAM medlemsundersøgelse omkring indholdet af den almen medicinske hoveduddannelse. Dette skal 

diskuteres, hvad skal der ligges vægt på og hvad er vigtigt at få afdækket i spørgeskemaet set fra FYAM-

udvalgets side.  

Brainstorming i mindre grupper og efterfølgende opsamling og formulering af spørgsmål til undersøgelsen. 

Oplæg fra Maria Bundgaard: Undersøgelse af indholdet i hoveduddannelsen i både sygehus-delen og 

praksis. Tænkt at der er en basis-del og derefter spørgsmål afhængig af hvor langt man er i uddannelsen, fra 

intro til fase 4 (de første 2 år efter speciallægeanerkendelse), således at man kan evaluere bagud på den del 

af uddannelsen man har været i gennem og fx fase 4 kan spørges om de kan bruge de kompetencer de har 

opnået gennem uddannelsen. 

Brainstorming i 2 grupper og derefter opsamling i fællesskab: Elementerne i uddannelsen hører rigtig meget 

sammen med trivsel og arbejdsmiljø og vi vil gerne spørge om al ting! Derfor vigtigt at holde sig formålet for 

øje og stille de rigtige spørgsmål og formulere dem, så der ikke er tvivl. 

Yngre læger har netop udsendt en arbejdsmiljømedlemsundersøgelse, derfor skal vi fokusere på 

uddannelsesrelaterede spørgsmål.  

Vi vil undersøge muligheden for at udsende spørgeskemaet til alle uddannelseslæger i almen medicin og 

ikke kun FYAM-medlemmer, den kan f.eks. ske via videreuddannelsesregionerne, alternativt via 

lægeforeningen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med Karla Krohne-Nielsen, Maria Bundgaard og gerne 1-2 fra VIA til at 

arbejde videre med dette, gerne så det ligger rimeligt klart inden sommerferien og kan udsendes i efteråret.  

Strategi for FYAM-udvalget 

”DSAMs vedtægter §10, stk 2. FYAM-udvalget har til formål at initiere og koordinere aktiviteter blandt de af 

Selskabets medlemmer, der er henført til FYAM” 

Hvad skal FYAM-udvalget? Hvad er FYAM-udvalgets mål? Hvilke 2-3 emner skal være vores fokus i resten af 

2019? Hvordan skal medlemmernes tid prioriteres? Nationalt eller regionalt? Hvilken rolle skal 

observatørerne have? 

Fælles diskussion af en kommende retning for FYAM-udvalget og fokusområder for 2019. 

Kerneområder 
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• Netværksdannelse: Både regionalt, nationalt og globalt 

• Rekruttering til faget: Regionale karrierecafeer, Rekrutteringsudvalget 

• Uddannelse: Indflydelse i VIA, kampagner 

Hvad skal FYAM-udvalget 

• Er en øjenåbner for alle de aktiviteter der sker i og omkring FYAM-udvalget og alle de steder vi er 

repræsenteret 

• Have en mening i forhold til andre udvalg eller bestyrelser og formidle denne via repræsentanter og 

udpegninger 

Observatørernes rolle i FYAM-udvalget 

• Sparre med FYAM-udvalget omkring punkter på dagsorden i de enkelte udvalg, som FYAM-udvalget 

kan have en mening om. 

• Benytte Intras meget mere, gerne en tråd op til et møde med relevante punkter fra Dagsordenen 

som man ønsker holdninger/meninger til og efterfølgende i samme tråd en opfølgning/referat fra 

mødet. 

FYAM Regionalt 

Meget stor regional forskel på hvordan FYAM-grupperne er organiseret og hvor meget aktivitet der er. 

Lærer af hinanden. Generelt er der fortaler for at der er en regional styregruppe, som står for selve de 

regionale aktiviteter. I denne må de regionale repræsentanter/suppleanter gerne være aktive, men det 

er ikke et krav at man har det overordnede ansvar. Der er generel enighed om at vedkommende mere er 

bindeled mellem den regionale gruppe og FYAM-udvalget, dette i forhold til at være øjenåbner i forhold 

til aktive ting der sker, bindeled såfremt der er brug for aktive hænder til en aktivitet og formidle begge 

veje. Til brug for formidling fra nationale aktiviteter til regionale kan man med fordel drage brug af den 

regionale FB-gruppe eller udsende et regionalt nyhedsbrev. 

 

Der blev påbegyndt et manifest for FYAM som gruppe i forhold til vores kerneområder og der skal 

udarbejdes et kommissorium for FYAM-udvalget. Dette påbegyndes, men grundet tidspres, fortsættes dette 

på kommende udvalgsmøde den 25. april. 

 


