
SAMS Aarhus månedsmøde d. 11 marts 2015 

Ordstyrer: Pelle Harris Krog 

Tilstedeværende fra bestyrelsen: Pelle Haris Krog og Anna Louise Olesen. I alt 21 deltagere. 

 

1. Oplæg om hoveduddannelsen for almen medicin – ansøgning og optagelsesproces ved Christine 

Ladegaard Geyti. 

- Hun fortæller om hendes vej til hoveduddannelsen, giver råd til CV-pleje samt deler ud af egne 

gode/dårlige erfaringer. 

- Anbefaler at gennemlæse hjemmesiden  www.videreuddannelsen-nord.dk for at få flere 

informationer om hoveduddannelsen samt læse DSAM’s vejledninger for almen praksis. 

 

2. Præsentation af bestyrelsen 

- Pelle Harris Krog: formand 

- Anne Heltborg: næstformand (ikke tilstede) 

- Caroline Bundesen: Kasserer (ikke tilstede) 

- Sandra Hope Hansen: PR- og IT ansvarlig (ikke tilstede) 

- Anna Louise Olesen: Sekretær 

 

3. SAMS kalender for forårssemesteret 

- Marts: 

o 11. Månedsmøde 

o 28. Forårsweekend, Odense 

- April:  

o 9. Månedsmøde 

o 14. Foredrag: Almen praksis i udlandet 

o 17. Store praksisdrag, Herning 

o 28. Kursus: Læge for en aften 

- Maj: 

o 6. Månedsmøde + grill-hygge 

o 20-22: Ca-PRI konference, Aarhus 

 

4. Nye tiltag 

- Region syd vil gerne indgå et samarbejde med os i forbindelse med rekruttering af læger, og det 

besluttes at medlemmerne kan skrive til bestyrelsen, hvis de har forslag til, hvad der yderligere kan 

gøres. 

- Det foreslås, at SAMS Aarhus skal have en kontaktperson inden for forskning i almen praksis, 

hvilket der er stor tilslutning til blandt deltagerne. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.  

- Det foreslås, at der skal oprettes et færdigheds/certificeringskursus for medlemmerne. Et sådant 

skulle være i samarbejde med de praktiserende læger, evt. med henblik på at undervise de 

studerende i, hvilke opgaver de kunne få lov at udføre i forbindelse med studie job i almen praksis. 

Der er stort flertal for et sådan. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


- Det foreslås, at der ligesom ”besøg i praksis” skal oprettes ”besøg i lægevagten”, hvilket der også er 

stor tilslutning til. 

 

5. Aktivitetsgrupper 

- Besøg i praktis:  

o Tovholder: Anne 

o Medlemmer: Lise Lotte Hansen, Sine Birkmose Linde, Marhte og Jane Zacho 

o Gruppen er velfungerende og mangler nu studerende til at besøge de praktiserende læger. 

Der reklameres for dette på facebook.  

- Socialgruppen:  

o Tovholder: Caroline 

o Medlemmer:  Rikke Sørensen og Maria Stiegsen + ? 

- Kursus-event:  

o Tovholder: Sandra  

o Medlemmer: Hadir Azaizi, Solveig Videbæk Andersen 

o Gruppen er velfungerende og står d. 28. april for kurset ”læge for en aften”. De er i gang 

med at planlægge et weekendkursus til efteråret: ”Den svære samtale”. 

- PR:  

o Tovholder: Sandra 

o Nye opgaver til PR-gruppen, bl.a. video til nye studerende og en flyer/brev til alle læger i 

byen, for at opmærksomgøre dem på, hvad og hvem SAMS er, da det har skabt forvirring at 

forskellige aktivitetsgrupper har henvendt sig. Der mangles medlemmer til denne gruppe, 

men Jane Zacho har påtaget sig at lave flyers. 

- Foredrag:  

o Tovholder: Anna Louise 

o Medlemmer: Cecilie, Emilie, Ida, Priyanka, Henriette 

o Gruppen kører godt, og det næste foredrag ”almen praksis i udlandet”, skal afholdes d. 14. 

april. PIP har udvist stor interesse i at afholde et arrangement med SAMS, evt omkring 

emnet ”vaccinationer”. 

 

6. Budget:  SAMS-Aarhus har overordnet en sund økonomi t og medlemmer opfordres til at komme 

med ideer til kommende arrangementer.  

 

7. Kommunikation: 

-  Facebook disciplin: det aftalas, at aktivitetsgrupperne kontakter et bestyrelsesmedlem, når der skal 

oprettes en begivenhed for et event, så det dermed når ud til flest mulige i SAMS-Aarhus gruppen. 

- Ekstern kommunikation: der snakkes om at få lavet et overblik over læger i Århus, for at få samling 

på, hvem vi har god kontakt til og samtidig undgå, at samme læge kontaktes flere gange inden for 

en kort periode. 

 

  


