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HAR DU STEMT PÅ DIN KANDIDAT?

Skal det være Christina, Najah eller Kasper som bliver FYAM's repræsentant i
Kvalitetsudviklingsudvalget? Og får Berit fortsat lov til at sidde i Internationalt udvalg? 

Alle medlemmer af FYAM har den 27. august fået tilsendt et elektronisk spørgeskema,
som giver mulighed for at stemme på FYAM's kandidater til FYAM-udvalget,
Kvalitetsudviklingsudvalget m.v. Du kan se listen over de opstillede kandidater her. 

Svarfristen er mandag den 7. september kl. 12.00.

Vær opmærksom på, at afsenderen af det elektroniske spørgeskema er
SurveyMonkey. 

ONLINE DEBAT PÅ SØNDAG OM FUNKTIONELLE
LIDELSER

FYAM's kvalitetskampagne er snart afsluttet i alle regioner, og som tidligere skrevet vil
vi afholde en online Q-cirkel på vores facebookside for alle vores medlemmer.

Vi mødes på Facebook søndag den 6. september fra kl 20.00-21.00 og diskuterer
"FUNKTIONELLE LIDELSER I ALMEN PRAKSIS". Vi har inviteret speciallæge i psykiatri, ph.d.
Mathias Skjernov til at deltage i debatten. Det kræver ikke forberedelse at deltage,
men det vil være en fordel at have skimmet DSAM's vejledning om funktionelle
lidelser og evt. have forberedt et par spørgsmål eller en case fra din hverdag. Online
konceptet er nyt og uafprøvet, men vi håber at få en time med gode faglige
diskussioner.

HÅBER, VI SES PÅ SØNDAG kl. 20. HUSK kaffen :-) 

VIND ET GAVEKORT

https://dsam.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.fyam.dk/flx/udvalg/kandidater/
https://www.facebook.com/events/1493355634295776/
http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/


Du kan stadig nå at indstille en uddannelseslæge, en praktiserende læge eller øvrige
medlemmer af DSAM og FYAM til årets FYAM-pris. Fristen for at indstille en kandidat er
nemlig flyttet til den 15. september. Du udfylder formularen på FYAM's hjemmeside. 

Vinderen af FYAM-prisen og den person, der har indstillet vinderen, bliver forkælet med
en lækker kurv med kvalitetsspecialiteter og et guld-oplevelsesgavekort.

FYAM-prisen bliver uddelt på årsmødet den 25. september. 

   

KARRIERECAFÉ I REGION SJÆLLAND

FYAM Sjælland inviterer til Karrierecafé med fokus på ansøgning og samtaler til
introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i Region Sjælland. Morten Lysdahl og
Helge Madsen, begge praktiserende læger og uddannelseskoordinatorer i Region
Sjælland, vil fortælle om, hvad de ligger vægt på ved ansøgning, hvordan samtalerne
foregår, MMI (Multiple Mini Interview) ved hoveduddannelsessamtalen og meget mere.

Tid og sted: Torsdag d. 17. september kl. 17.00-20.00 i Lægeforeningens lokaler,
Dr. Kaarsbergsvej 7B, 4180 Sorø.
Alle medlemmer af SAMS og FYAM er velkomne. Du melder dig til hos Annemette Pihl
Lundberg på. annemette.pihl@outlook.com senest den 14. september.

Du kan læse mere om arrangementet her.

FYAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø 
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