
Månedsmøde 01.11.2011 
 
Tilstedeværende: 10 deltagere 
 
Referent: Annemette 
 
Aktuelt 
Lægedage 
Pernille Smidth Andersen, kongressekretær for LægeDage holdt et oplæg om arbejdsopgaver, 
mm. pa  LægeDage i a r. Hun vil sende en mail ud til deltagerne med mødetidspunkter og andre 
vigtige ting. 
Vi snakkede om at det ville være rigtig fint, hvis vi kan benytte LægeDage til at fortælle lidt om 
os selv. Poya vil undersøge muligheden for at fa  lavet visitkort om os. Fx med vores logo og 
navn pa  den ene side og lidt om de praktiserende lægers mulighed hos os, som 
foredragsholder eller sted for VKO.  
 
Julefrokost 
PUFF arrangere dette a rs julefrokost. Der er lavet en doodle om datoen, som enten bliver den 
2. eller 3. december. Annemette skriver en mail ud til aktive medlemmer om at deltage i 
doodle om deltagelse. 
SAMS betaler en del af maden, afhængig af hvor mange vi bliver. Vi medbringer selv drikkelse. 
 
Karrieredag 
Gik fint. Der kom mange og de virkede interesserede i specialet. Der blev stillet mange 
spørgsma l om: ”Hvor svært er det at fa  en stilling”, skal der en ph.d. til eller hvad… 
Vi var tilstede, men fik ikke fortalt sa  meget om selve SAMS. 
 
Kommende arrangementer 
Børn hos lægen II 
En ide kunne være emnet: Børneundersøgelser i almen praksis. Vi kan høre om PIPPI vil være 
med til dette, eller vi kan afholde det alene. 
Maria S. udarbejder et oplæg og Nanna hjælper med at prøve at finde en foredragsholder pa  
LægeDage.  
 
MIKAM+SAMS 
Akupunktur i almen praksis. Peter skriver til MIKAM og høre om de er med pa  dette. Sa  skal 
der bare findes en læge… 
 
Andet 
Skiltet til opslagstavlen 
Cæsar tegner dette og maler det med guldmaling! 
 
Reportage 
Poya laver en reportage fra DSAM/FYAM´s a rsmøde og mailer den til Annemette, som ligger 
den op pa  hjemmesiden. 



 
Næste månedsmøde 
20. december kl.16.30 
SAMS julehygge. Michelle og Catrine køber æbleskiver og gløgg. 


