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Velkommen til de nye ansigter i FYAM-udvalget
Efter et brag af et E-valg er de nye kandidater til FYAM-udvalget fundet. Vi ønsker jer alle
tillykke med posterne i udvalget og ser frem til et godt samarbejde.
 
De nye kandidater er:
 

 
 Kandidaterne til de fire ubesatte poster vil blive valgt på FYAM's generalforsamling den
25. september.

Lene Therkelsen valgt som formand
Lene Therkelsen blev ved E-valget genvalgt som fomand
for FYAM uden modkandidater. Lene har erfaring med
formandsposten i FYAM og har derfor et grundigt indblik i
hvad formandsposten indebærer, ansvaret der føler med
og har et godt samarbejde med DSAM's betyrelse og

https://dsam.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


sekretariatet.
 
Lene Therkelsen har gode visioner for FYAM's fremtid: 
"Jeg ønsker at fortsætte det professionaliseringsarbejde
og synliggørelsen af FYAM min forgænger begyndte og
har visioner om, at vi indenfor de næste 2 år kan få
etableret regionale FYAM aktiviteter og netværk i alle 5
regioner. Derudover har jeg fokus på internationalt
samarbejde, både i forhold til at FYAM deltager aktivt i det
europæiske og nordiske samarbejde, men også med
hensyn til at gøre det internationale samarbejde og
mulighederne mere synlige for alle jer
uddannelseslæger."
 
Lene var konstitueret formand for FYAM fra marts 2015 og
frem til valget. 

Kom gratis med til Lægedage 2015
Få gratis adgang onsdag eller torsdag, hvis du er blandt de første 300 tilmeldte. Lige
nu er der knapt 100 pladser tilbage. Hvis du bor mere end 100 km. fra Bella Center,
får du en gratis overnatning. Link til hotel booking, får du i din bekræftelsesmail. Du må
kun tilmelde dig én dag på dette link.

 

Tilbud på Månedsskrift for almen praksis
Som FYAM medlem får du lige nu tilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og
online) i hele 2016 for kun 500,- kr. Find os på Facebook og mød os på DSAM/FYAM
årsmødet - vi glæder os til at se dig.

Hvor stor er SELVTILLIDEN?
Yngre Ortopædkirurger (YODA) gennemfører i øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse
blandt de 14 forskellige medicinske selskaber for at undersøge selvtilliden hos yngre
læger. FYAM's medlemmer har også mulighed for at deltage i undersøgelsen. YODA
skriver følgende:
 

http://plo-e.dk/tilmelding/tilmelding.aspx?id=96904


"Kære kollegaer
Vi er i gang med at lave en undersøgelse af yngre lægers selvtillid og håber du vil
hjælpe ved at bruge fem minutter på at udfylde et spørgeskema. Du finder
spørgeskemaet her. 
 
Mange tak for hjælpen
Per Hviid Gundtoft, Eske Brand og Kristoffer Barfod
Yngre Ortopædkirurger"
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