
Månedsmøde 19.04.12
 
Tilstedeværende: Pernille, Annemette, Michelle, Ivan, Kathrine, Maria 
 
Referent: Maria
 
Aktuelt
Ang. Basisgruppebazar: Vi fik vist SAMS frem, men fik derudover ikke det store udbytte af dagen, 
da der desværre ikke var den store interesse for almen medicin blandt de yngre studerende.
 
Pernille har skrevet med Annette Gehrs og går videre med vores hjemmeside hos DSAM.
 
Vi har talt om muligheden for et vikariat eller en uklassificeret stilling i almen praksis, da der er 
interesse for dette. Måske kan DSAM hjælpe os med kontakt til praktiserende læger. Pernille går 
videre med det.
 
VKO-listen skal opdateres, og vi vil prøve af få flere praktiserende læger til at være med. 
Annemette og Maria går videre med dette. 
 
Vi mangler en mulighed for at komme ud med SAMS-info til kandidatstuderende, som ikke har 
deres daglige færden på Panum, og som ikke får læst MOK. Ideer er velkomne.
 
Der skal sendes en mail til alle medlemmer ang. de nye regler for medlemsskab. Maria laver 
udkast. Meddelelsen skal endvidere lægges på hjemmesiden.
 
Til næste møde skal hele bestyrelsen skrive under på forretningsordenen mm. således at 
Kathrine kan få adgang til bankkontoen. - Kan hele bestyrelsen samt Katrine derfor komme til 
næste månedsmøde, så dette kan effektueres?
 
 
Kommende arrangementer
Peter har fundet ud af mere omkring et foredrag om alternativ medicin i almen praksis. Dette 
bliver muligvis afholdt i maj. 
 
Pernille kontakter Christian Vøhtz fra FYAM for at høre, om han vil komme til vores næste 
månedsmøde og bl.a. fortælle om hans erfaringer fra uddannelsen til speciallæge i almen 
medicin.
 
Det kunne være spændende at holde et fagligt oplæg til møderne, hvor der fx fremlægges en 
artikel eller andet relevant. Er der nogen, der har lyst til at gøre dette til næste møde? - Ellers 
venter vi med at tage hul på dette til det næste møde igen. 
 
Ivan vil arrangere et foredrag til efteråret om, hvordan man bliver egnet til en introstilling inden 
for almen medicin.
 



 
Andet
Vi skal have inddraget nøgler til rummet fra folk, der ikke længere har brug for dem, sådan at 
de kan gives videre. Pernille skriver rundt ang. dette. Man kan henvende sig til Pernille, hvis man 
gerne vil have en nøgle til rummet.
 
Næste månedsmøde:
Tirsdag d. 29. kl. 17 i vores lokale på 1. sal, hvor vi bestiller pizzaer.
 


