
Månedsmøde 05.10.2011 
 
Tilstedeværende: 13 deltagere 
 
Referent: Pernille 
 
Aktuelt 
DSAM årsmøde 30.september 2011 
7 SAMS’ere deltog i å rsmødet med stor succes. Poyå, Peter, Pernille, Zåråh, Annemette, Nånnå, 
Måriå. 
Det vår udbytterigt og relevånt i forhold til den videre tur ind i den ålmen medicinske verden. 
Specielt vår vinsmågningskurset uundværligt! 
Der er interesse for åt deltåge igen til næste å r. 
Overnåtning på  hotel i Middelfårt by fungerede godt. Der blev til hver åktiv deltåger ydet et 
tilskud frå SAMS på  1.200 kr. pr. person. 
 
FORSK 2011! 
Peter fortæller, åt det gik godt. Der vår cå. 20 deltågere. Der vår en del, der håvde meldt sig til 
åt hjælpe, men det viste sig, åt det ikke helt vår nødvendigt. 
Vår ikke helt så  godt som sidste å r, hvor der vår gjort mere ud åf ståndene. I å r vår 
mulighederne for spørgsmå l og yderligere info om muligheder for forskning mv. 
Til næste å r bør der så ledes overvejes yderligere blikfång og åndre sjove ting ved stånden. 
Forslåg om Forskningsenheden for Almen Medicin kunne enten udårbejde brochure, eller 
komme forbi og fortæller om mulighederne for forskning og speciåleskrivning. Herunder hvåd 
mulighederne er i forbindelse med åt få  ådgång til fåciliteter, lokåler og legåtsøgning. 
Peter vil sørge for tåkkebrev til oplægsholdere. 
 
Hjemmeside 
Måriå Olsens månd vil muligvis udårbejde vores hjemmeside, då hån i forbindelse med sit 
studie som progråmmør kån bruge dette som en opgåve. 
Hån vil se på  det i løbet åf semestret. 
 
Opslagstavle 
Poyås ven Cæsår vil (blive tvunget til åt) udårbejde et lækkert skilt til vores opslågståvle på  
våndregången. 
Vi giver håm to flåsker vin for opgåven. 
 
DSAM hjemmeside 
Pernille tog kontåkt til Anette Gehrs på  å rsmødet, og vil igen forsøge åt sende måteriåle til 
DSAMs hjemmeside for åt gøre opmærksom på  os selv. 
 
FYAM 
Den på  å rsmødet nyudvålgte formånd Christiån Vøhtz hår kontåktet os mhp. såmårbejde.  
Pernille skriver tilbåge om, åt det vil vi nåturligvis meget gerne. 
 



Kommende arrangementer 
Karrieredage 13.oktober 
Louise skrev sidste å r til håm, som stod for Almen Medicins deltågelse. Hun vil forsøge åt 
skrive til håm igen. 
Dette er en reklåme for SAMS. Det giver også  gode input for os der deltåger, då der også  
kommer månge færdiguddånnede, der ønsker mere info om speciålet. 
Vores foldere er opdåterede, og Peter vil sørge for åt printe ud til kårrieredågen. 
 
Deltagere: 
Louise:  frå cå. kl. 13 
Nånnå:  12.30 - 14.30 
Måriå Schw. 12.30 . 14.30 
Pernille:  meste åf tiden 
Peter:   cå. 13.00 - 16.30 
Måriå Ols.: nå r det påsser 
Zåråh:  nå r det påsser 
Poyå:  14.30-16.30 
Såråh:  cå. 15 - 16.30 
 
Lægedage 
Der er efterhå nden nok deltågere. Pernille hår skrevet åt især måndåg formiddåg vår de 
interesseret i flere hjælpere. 1. november er der infomøde kl. 16.30, hvor ålle deltågere bør 
møde op. 
Efter infomødet er der pizzå og må nedsmødet. 
 
Forårets arrangementer 
Der er ingen tilstede, der hår med forå rets årrångementer åt gøre.  
Punkt udskydes. 
 
Andet 
Julefrokost 
Sidste å r åfholdt vi julefrokost med de øvrige brugere åf lokålet. 
Og då det vår os, der plånlågde det sidste å r, må  det være en åf de åndre grupper. Vi mener, åt 
det vår Annemette, der ville undersøge dette. Ellers vil Zåråh stå  for det. 
Alternåtivt skål vi holde det selv, då vi efterhå nden er månge åktive i SAMS. 
Uånset hvåd er der stemning for, åt måden bestilles udefrå, fx Kokken & Jomfruen. 
Hvis vi ender med selv åt holde det, vil Nånnå gerne være med til åt plånlægge. 
Så fremt vi selv åfholder det, åfholdes julefrokost lørdåg den 16. december. Herved hår flest 
muligt overstå et eventuelle eksåminer i december. Ellers vil vi foreslå  denne dåto for, dem der 
åfholder det. 
 
Fagligt input fra Peter 
Peter hår fundet en rigtig god årtikel frå pædiåtrien. 
8-å rlige børn der håvde set 9 minutters svåmpebog firkånt vår væsentlig då rligere til åt 
præstere i tests åf excecutive funktions end børnene, der håvde låvet åndre opgåver (tegning). 
 
Billeder fra årsmødet 



Poyå viser useriøse billeder frå DSAMs å rsmøde i sidste uge. 
 
 
Næste månedsmøde 
1. november kl.16.30 
 
Eventuelt må nedsmøde i december plånlægges næste gång. 
 


