
Månedsmøde	  11.04.11	  
	  
Velkommen	  til	  Katrine	  (9.	  semester)	  og	  Julie	  (1.	  semester).	  
Tilstedeværende:	  Katrine,	  Katrine,	  Katrine,	  Julie,	  Christine,	  Pernille,	  Signe	  og	  Annesofie	  
	  
Referent:	  Signe	  
	  
Evaluering	  af	  Børn	  hos	  Lægen	  
31	  fremmødte	  –	  potentiale	  til	  flere	  
Rigtig	  godt	  og	  velkoordineret	  foredrag.	  Kirsten	  Lykke	  og	  Birgitte	  Kjær	  supplerede	  hinanden	  
godt	  
Idé	  til	  fremtidig	  arrangement:	  Børn	  hos	  lægen	  2	  –	  samtale/kommunikation	  med	  børn	  
	  
Evaluering	  af	  ANGST	  
Ca.	  100	  fremmødte	  
Vellykket.	  Især	  patienterne	  var	  gode	  og	  kunne	  godt	  have	  fyldt	  mere.	  Der	  måtte	  godt	  have	  
været	  bedre	  struktur	  for	  Kaj	  Sparle	  Christensen.	  Psykiateren,	  Sebastian	  Swane,	  løftede	  
arrangementet.	  
	  
DSAM	  
Pernille	  har	  snakket	  med	  Anette	  Geehrs.	  Vi	  har	  nu	  en	  side	  på	  dsam.dk	  under	  ’Udvalg’	  –	  
nederst	  på	  siden.	  Hvad	  vil	  vi	  have	  på	  denne	  side?	  

 Opslagstavle-‐agtigt	  
 Gøre	  opmærksom	  på,	  at	  vi	  er	  ved	  at	  lave	  en	  liste	  over	  læger,	  som	  vil	  have	  

stud.med.er	  i	  VKO	  
 Vores	  mailadresse	  

FYAMs	  årsmøde	  er	  30.	  september,	  hvor	  vi	  endelig	  må	  dukke	  op	  og	  vise	  flaget	  
	  
Afdeling	  for	  almen	  medicin	  
Der	  er	  ikke	  sket	  noget	  med	  forskning	  endnu	  efter	  Jakob	  var	  her.	  Jakob	  er	  i	  gang	  med	  at	  holde	  
møde	  med	  afdeling	  for	  almen	  medicin	  for	  at	  få	  styr	  på	  hvilke	  kurser	  osv.	  
Katrine	  har	  fået	  et	  link	  til	  VKO-‐kurser	  omkring	  metode,	  artikelskrivning	  og	  lignende.	  	  
	  
VKO	  
Annesofie	  har	  snakket	  med	  Birgitte	  Kjær	  fra	  Børn	  hos	  Lægen	  om	  muligheden	  for	  VKO	  –	  en	  
uge.	  Birgitte	  er	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  muligheden.	  
Christine	  er	  ved	  at	  finde	  ud	  af	  muligheden	  for	  en	  annonce	  i	  Månedsskrift	  for	  Praktisk	  
Lægegerning	  for	  at	  finde	  læger,	  som	  er	  interesserede	  i	  at	  få	  stud.med.er	  i	  VKO.	  
	  
Basisgruppebar	  
13.	  maj	  –	  lang	  fredagsbar	  	  
Annemette,	  Poya,	  Louise	  og	  Katrine	  er	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  et	  supergod	  bar	  –	  Sam’s	  bar	  
Poya	  tager	  til	  fællesmøde	  den	  26.	  april.	  	  
	  
Næste	  månedsmøde	  



9.	  maj	  kl.	  17	  
	  
Practicus	  –	  næste	  nummer	  
Indsende	  en	  præsentation	  af	  SAMS	  –	  Katrine	  	  
VKO	  –	  Christine	  
Ting	  til	  dsam.dk	  –	  Pernille	  
	  
Kommende	  arrangementer	  

 Sara	  vil	  kontakte	  MIKAM…	  	  
 Signe	  og	  Katrine	  skriver	  til	  Bente	  Klarlund	  på	  et	  tidspunkt…	  	  
 Sammen	  med	  GO	  (gynobs),	  sexologi,	  fertilitetsbehandling	  –	  ufrivillig	  

barnløshed,	  Annesofie	  skal	  snakke	  psykolog	  fra	  Forening	  for	  Ufrivilligt	  
barnløse,	  Christine	  vil	  snakke	  med	  en	  praktiserende	  gynækolog	  

 Børn	  hos	  lægen	  2	  –	  børnesamtalen/konsultationen/kommunikation	  –	  Katrine	  
skriver	  til	  PIPPI	  

 Smertebehandling	  –	  en	  (hun)	  som	  holdte	  forelæsning	  for	  8.	  semester	  på	  Riget	  
fra	  BBH	  –	  Annesofie	  vil	  prøve	  at	  finde	  hende	  

	  


