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Har du en god idé? Så har vi pengene

FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS
Puljen er åben for alle typer forskning inden for praksisrelevante emner. Der kan
primært ydes støtte til egen løn eller vikarløn i op til 6 måneder. Der kan i begrænset
omfang ydes støtte til kontorhold, konsulentbistand og projektrelevante studieophold.
Fonden uddeler i år 1 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 20. november kl. 12.00.
Du kan læse mere om fonden her.
 
SARA KRABBES LEGAT
Sara Krabbes legat uddeler i år 50.000 kr. i en eller flere portioner til fremme af
almenmedicinsk forskning, uddannelse og international kontakt i overensstemmelse
med Dansk Selskab for Almen Medicins formålsparagraf. Motiveret ansøgning vedlagt
relevante bilag sendes elektronisk til dsam@dsam.dk. Ansøgningsfristen i 2015 er den
1. december. Hvis du ønsker mere information om legatet, kan du kontakte DSAM på
tlf. 70 70 74 31. 

Rabat på den Almenmedicinske lærebog 

FYAM har lavet en særaftale med forlaget Munksgaard i
forbindelse med Lægedage, så du kan købe Steinar
Hunskårs store nordiske standardværk i almen medicin til
kun 796 kr. (inkl. fragt). Du sparer altså 199 kr.
 
Når du køber bogen, skal du følge linket her
Klik ”Køb” og brug kampagnekoden Lægedage2015,
når du går til kassen. Du vil herefter blive bedt om at
logge ind, hvilket du gør ved at klikke på ”E-nøgler/login”
øverst på siden. Har du allerede en profil, logger du ind,
ellers skal du oprette en profil ved at klikke på ”Opret ny
profil”. Dette tager 30 sekunder. Når det er gjort, kan du
købe bogen Almen medicin med den gode rabat.
 
Tilbuddet med rabatkoden Lægedage2015 gælder hele
uge 46.

https://dsam.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.dsam.dk/files/243/annonce_midler_til_fri_forskning.pdf
mailto:dsam@dsam.dk
http://munksgaard.dk/Medicin/Almen-medicin/9788762812079


FYAM søger en suppleant til VIA
 
VIA er Videreuddannelsesudvalget under DSAM, som arbejder på at sikre kvaliteten i
alle dele af uddannelsen til almen mediciner; under studiet, KBU,
introduktionsuddannelsen, hoveduddannelsen samt efteruddannelsen.
 
Som yngre læge i VIA er det os, der kommer med de væsentlige input til, hvordan vi
oplever kvaliteten af vores uddannelse - særligt i hoveduddannelsen er det vigtigt at
holde fokus på, at hospitalsopholdene lever op til målsætningerne. Endvidere er det
os, der har fingeren på pulsen i forhold til, hvad de yngre læger ønsker sig og har
behov for af læring, supervision og kurser.
 
Som medlem af VIA får du chancen for at være med til at præge uddannelsen af almen
medicinere fremover. Derudover bliver du medlem af FYAM-udvalget. Du forventes at
deltage i både VIA-møder i København (4 x årligt) samt i FYAM-udvalgsmøder i Odense
(8 x årligt). Transportudgifter refunderes.
 
Har du mod på at blive del af ikke bare VIA men også FYAM-udvalget, så send en mail til
doctorpernille@gmail.com. Ved flere interesserede vil medlemmer i H-stilling blive
prioriteret.

Fokus på bivirkninger
Sundhedsstyrelsen sætter fokus på bivirkninger i en ny kampagne målrettet
medicinstuderende og læger i almen praksis. Se kampagnefilmen nedenfor og læs
mere om kampagnen her.
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http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/goer-medicin-mere-sikker-meld-bivirkninger
https://www.youtube.com/watch?v=Kzv2wYswe4o 
https://dsam.clients.ubivox.com/archive/423360/share/?launch=email
https://dsam.clients.ubivox.com/archive/423360/share/?launch=facebook
https://dsam.clients.ubivox.com/archive/423360/share/?launch=twitter
http://www.fyam.dk
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