
Referat	  månedsmøde	  15.03.11	  
	  
Velkomst	  
	  
Tilstedeværende	  
Christine,	  Sara,	  Anette,	  Louise,	  Katrine,	  Annesofie,	  Peter,	  Pernille,	  Annemette	  og	  Signe	  
Velkommen	  til	  Poya	  (10.	  semester)	  
	  
Ordstyrer	  og	  referent	  
Signe	  	  
	  
Angst-arrangementet	  om	  en	  uge	  
Der	  er	  helt	  styr	  på	  det	  hele	  og	  mangler	  ikke	  at	  blive	  planlagt	  noget	  
Kager:	  Katrine,	  Annemette,	  Annesofie	  
Husk	  SAMS-‐tshirts	  
	  
Foredrag	  med	  Bente	  Klarlund?	  
Foredrag	  med	  Bente	  Klarlund	  om	  forebyggelse	  –	  hvad	  kan/bør	  gøres	  i	  almen	  praksis,	  
forebyggelsessamtaler,	  hvad	  kan	  der	  gøre,	  hvad	  er	  nutiden/fremtidige	  problemstillinger,	  
prioritering,	  regler	  omkring	  betaling,	  vaneændringer	  
Sundhedsetik	  
Debat	  –	  kronik	  i	  Politiken	  –	  mere	  strukturel	  tilgang	  ><	  Bente	  Klarlunds	  mere	  individuelle	  
tilgang	  	  
Signe	  og	  Katrine	  tænker	  over	  det	  og	  skriver	  til	  Bente	  Klarlund	  
bente.klarlund.pedersen@rh.regionh.dk	  
bkp@rh.dk	  
	  
VKO	  -	  Lægeliste	  
Lave	  liste	  over	  praktiserende	  læger	  vi	  kan	  kontakte,	  som	  interesserede	  kan	  få	  VKO	  ophold	  
hos.	  
Evt.	  annonce	  i	  Practicus	  –	  Peter	  og	  Månedsskrift	  for	  Praktisk	  Lægegerning	  -‐	  Christine	  
Liste	  skal	  ikke	  ligge	  direkte	  på	  vores	  hjemmeside,	  men	  stud.med.er	  kan	  kontakte	  os	  og	  få	  
nogle	  navne	  
Navne	  til	  listen:	  Jan	  Værnet	  
	  
	  
Vores	  egen	  hjemmeside	  
Forbedring	  af	  hjemmesiden	  –	  FAQ	  eks.	  Hvad	  hvis	  jeg	  vil	  skrive	  OSVAL,	  forskning,	  hvad	  synes	  
de	  nye	  om	  hjemmesiden,	  flere	  polls	  
	  
DSAM	  hjemmesiden	  
DSAM	  hjemmesiden	  –	  kan	  vi	  blive	  mere	  synlige	  der?	  
Pernille	  kontakter	  DSAM	  og	  FYAM	  –	  hvad	  får	  vi	  ud	  af	  at	  være	  medlem,	  reklame	  for	  os	  og	  vores	  
arrangementer	  
	  
Indmeldelser,	  kontingent	  
Nu	  39	  medlemmer,	  medlemsliste	  er	  nu	  på	  vores	  gmail	  



Sletning	  af	  samsmedlem-‐grupperummet	  er	  under	  afvikling	  
I	  går	  havde	  14	  betalt	  kontingent,	  om	  et	  par	  dage	  udsendes	  reminder	  
	  
Pædiatri	  i	  almen	  praksis	  05.04.2011	  kl.	  16.30	  eller?	  
Titel:	  …	  	  
Kirsten	  Lykke	  (almen	  praktiserende,	  forsker)	  og	  Birgitte	  Boysen	  Kjær	  (pædiater,	  fra	  Center	  
for	  Sexuelt	  Misbrugte	  Børn)	  arr.	  5	  april	  
Kirsten	  Lykke:	  Børnekonsultationen,	  små	  børn,	  psykosociale	  problemer	  hos	  børn,	  som	  ses	  i	  
almen	  praksis	  	  
Planlægning:	  PR	  

 Katrine	  og	  Annesofie	  formulerer	  reklamen	  
 Prof.	  plakater	  AMU-‐centret	  ved	  kommunehospitalet	  -‐	  Katrine	  
 MOK	  –	  Katrine	  og	  Annesofie	  
 Opslag	  på	  Panum	  -‐	  Katrine	  
 Hjemmesiden,	  Facebook,	  studmed.dk,	  infoboard	  –	  Signe	  og	  

Annemette	  
Indkøb	  vin,	  kage,	  kaffe	  –>	  PIPPI	  (Katrine)	  
Store	  Mødesal	  er	  booket	  
	  	  
MIKAM	  fælles	  arr.	  	  
Hvornår	  møde	  om	  planlægning,	  hvad?,	  hvem	  vil	  være	  med?	  
Alternativ	  behandling	  i	  almen	  praksis	  
Lasse	  fra	  MIKAM	  foreslog	  fællesarrangement	  til	  efteråret	  
Sara,	  Louise,	  Annesofie	  kontakte	  Lasse	  og	  brainstorme	  med	  
F.eks.	  homeøpati,	  akupunktur,	  kiropraktor	  	  
	  	  
FORSK2011	  
møde	  i	  morgen,	  onsdag	  kl.	  16	  -‐	  vil	  vi	  være	  	  med?	  -‐	  hvem	  vil	  deltage?	  
Der	  er	  enighed	  om,	  at	  almen	  medicin	  skal	  være	  repræsenteret.	  Ingen	  kan	  deltage,	  men	  Katrine	  
mailer	  til	  PUFF	  
	  
Google	  body	  
Peter	  demonstrerer	  Google	  body	  for	  os	  
	  
CVRnr	  
KU	  anbefaler,	  at	  vi	  opretter	  os	  som	  virksomhed	  og	  får	  et	  CVRnr,	  så	  vi	  lettere	  selv	  kan	  modtage	  
penge	  fra	  diverse.	  
PUFF	  har	  et	  CVRnr,	  så	  vi	  spørger	  dem,	  hvordan	  de	  har	  gjort	  det	  
DSAM	  dækker	  alle	  vores	  udgifter	  for	  hele	  regnskabsåret.	  DSAM	  giver	  10.000	  om	  året	  til	  alle	  
basisgrupper	  i	  landet,	  dvs.	  pt	  kun	  os	  
	  
Basisgruppebar	  
Det	  bliver	  i	  maj,	  der	  er	  ikke	  en	  endelig	  dato	  endnu	  
Annemette,	  Katrine,	  Signe,	  Louise,	  Poya	  og	  Sara	  mødes	  den	  28.	  marts	  kl.	  17	  
Tema:	  Sams’	  bar	  
	  
Andre	  fremtidige	  arrangementer/ideer	  



Virksomheder/medicinalfirmaer	  inviterer	  ofte	  almen	  medicinere	  til	  arrangementer	  –	  kan	  vi	  
også	  komme	  med?	  	  
	  
Næste	  månedsmøde	  
11.	  april	  kl.	  17	  med	  pizza	  


