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VELKOMMEN TIL DSAM'S NYE FORMAND

Anders Beich blev valgt som formand for DSAM
på Repræsentantskabsmødet lørdag den 26.
september. 
 
"På FYAM's vegne vil jeg ønske vores nye DSAM-
formand Anders Beich rigtig mange gange
tillykke med valget! Anders har altid udvist
positiv interesse for FYAM og FYAM's aktiviteter,
og vi glæder os til samarbejdet. I den
forbindelse skal der også lyde en stor tak til
den afgående formand Lars Gehlert Johansen
for rigtig godt samarbejde og stor støtte til
FYAM gennem de sidste 4 år," siger Lene
Therkelsen, formand for FYAM.

DATINGSITE FOR LÆGER 
 
FYAM har netop lanceret en ny kampagne, som går under navnet Praksismatch.
Kampagnen har til formål at sætte fokus på rekruttering af praktiserende læger til hele
Danmark.
 
Kampagnen er baseret på en web-platform, hvor yngre læger kan finde den praksis, de
matcher bedst - uanset geografi. Det er med andre ord en platform med elementer fra
et datingsite og en boligportal, som giver uddannelseslæger i almen medicin mulighed
for at finde det bedste praksismatch.
 
Du kan læse mere om kampagnen Praksismatch her og se filmen nedenfor.
 

https://dsam.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.fyam.dk/files/27/projektbeskrivelse_online.pdf


HELGE MADSEN MODTAGER ÅRETS FYAM-PRIS

Til årsmødet blev Helge Madsen modtager af årets FYAM-
Pris.
 
Helge Madsen blev tildelt årets FYAM-pris, fordi han i
årevis har arbejdet systematisk med kvalitetsudvikling,
især med diabetes og nu med kræftpatienter. Han har
undervist et hav af steder, skrevet i Practicus og inviteret
uddannelseslæger til at besøge sin praksis, hvor han
åbent har fortalt om sit arbejde. Dette er gjort i en almen
praksis beliggende i et område med stor forekomst af
kronisk sygdom - og med respekt for de sårbare
patienter.
 
Alle FYAM'ere har haft mulighed for at indstille en person
til prisen og i indstillingen fremgik det, at prisen kan gå til:

en person, som har startet et kvalitetsprojekt i
almen praksis
en person, som har ydet en særlig indsats, for
kvaliteten i almen praksis
en person, der har været særlig aktiv i FYAM's
kampagne 'Crescendo kvalitet'
en person, der har været med til at starte nye
kvalitetstiltag

NYE ANSIGTER I FYAM
 
På FYAM's generalforsamling var der valg til de ledige poster i FYAM-udvalget.
 
Følgende personer blev valgt:

https://www.youtube.com/watch?v=5VG7y5kqw2U


Repræsentant til Region Syddanmark    Susanne Lund Henriksen   
Suppleant til Region Syddanmark   Caroline Amalie Permin   
Repræsentant til Region Nordjylland   Camilla Aakjær Andersen   
Suppleant til Region Nordjylland   Sandra Holm   
Suppleant til Region Hovedstaden   Christine Bruun

 

 
På DSAM's generalforsamling, lørdag den 26. september, blev Anne Louise Born Sylvest
valgt som FYAM's repræsentant i DSAM's bestyrelse. Christina Svanholm blev valgt som
FYAM's suppleant til bestyrelsen.
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