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SAMS Aarhus 
Månedsmøde 
D. 02.12.2013 
 
 
 
Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. 
Deltagere:   - 
 
 
Velkomst ved formanden 
 
 
Foredrag med Per Kallestrup 
 
 
1. Nyt fra bestyrelsen 
 

− Lægedage 
5 SAMS’ere var afsted. Dette kan varmt anbefales af deltagerne. 
Kursus 1. dag: dette var som at være almindelig læge på kursus. 
Der var frit valg af kursus. Pernille hørte f.eks. om luftvejsinfektioner, 
hvor alle var udstyret med stemmemaskine, der blev så stillet 
spørgsmål man kunne svare på. Det beskrives som et socialt 
arrangement med gode muligheder for networking. 
Dagen var bygget op på følgende måde: Morgenmad, kursus, 
middagspause, lægetorv med mange forskellige stande, herefter 2. 
del af kurset om eftermiddagen. Man kunne skifte kursus undervejs 
i løbet af dagen, hvis man gerne ville se endnu flere forskellige ting. 
Hver dag var man færdig ved 16 tiden, hvor der var sandwich, 
musik, vin og hygge.  
2. dag arbejdede Pernille. Der var 8 SAMS’ere på arbejde den dag. 
Arbejdet bestod i lette hjælpe opgaver. F.eks. at vise vej, dele aviser 
ud og lignende. Man blev tilknyttet et auditorium, hvor man fulgte 
med og hjalp til med at dele evalueringsskemaer ud – samtidig 
kunne man jo se foredraget.  
De var meget glade for hjælpen på Lægedage. Vi får formentlig et 
tilbud om at være hjælpere igen næste år.  
Tessa ligger en beskrivelse op på Facebook af ovenstående. 
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 Standen lå desværre ikke så godt. Flyers og materialer til uddeling 
var rigtig gode, men desværre var der ikke så meget mulighed for 
kontakt til lægerne. 

 
− Kursus 

Arrangementet fandt sted d. 4/11. Generelt har der været positive 
tilbagemeldinger både fra læger og deltagere. Niveauopdelingen, 
kandidat og bachelor blev foreslået. Generel stemning for at vi ikke 
niveauopdeler d.d.. De studerende mener at det er godt som 
bachelorstuderende at høre hvad de kandidatstuderende spørger 
om. 
Lægerne vil gerne deltage igen. Vi arrangerer et nyt kursus til 
foråret. 
 

− Foredrag  
Dette var en stor succes, autitoriet var helt fuldt. Det omhandlede 
CV, uddannelsesstilling og livet som ny almen praktiserende. 
Generelt positive tilbagemeldinger fra foredragsholdere. Til 
foredraget i februar overvejer gruppen at arrangere noget lidt mere 
debat orienteret, f.eks. kunne det omhandle synet på patienter. Der 
skal være et foredrag mere i foråret, som endnu ikke er planlagt.  
Forslag til afstemning om forskellige typer af foredrag, vedtager vi 
d.d. skal ligges op på SAMS facebooksiden. 
 

− Besøg i praksis  
Juliane har været i praksis 1 dag. Det var en blandet fornøjelse med 
lette startvanskeligheder, men alt i alt en positiv oplevelse. Sandra 
skal derud d. 18, og vil skrive lidt om dette, som så kan ligges op 
på facebook eller hjemmesiden. 

 
− Opfordring 

Der opfordres d.d. til, at vi endelig skal huske at lave små korte 
indslag, hvis vi er til nogle spændende arrangementer, og sende 
dem til Tessa, så de kan komme op på Facebook. 

 
 
2. Kommende arrangementer 
 

− Nyt foredrag 
Der skal evt. arrangeres et foredrag i samarbejde med PSM og 
Locomotivet. 
PSM har kontaktet os angående foredrag om psykiatriske pt. i 
almen praksis. De vil høre deres foreninger om de kunne være 
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interesserede. Dette bliver formentlig engang sidst i januar. De 
andre foreninger vil stå for dette arrangement. 
 

− Forslag om foredrag med fokus på forskning 
Der skal ske afstemning på nettet, da vi ikke er så mange i dag.  
Det bliver nok et arrangement af 2 timers varighed, derfor er det 
ikke oplagt til månedsmøde. Det kan omhandle forskellige aspekter, 
f.eks. kombinationen af forskning og almen praksis eller bestemte 
forskningsprojekter. Det foreslås, at der gerne må være flere 
forskellige emner, således at det ikke kun omhandler f.eks. kræft. 
Hvis der ikke er så stor interesse, kunne det måske lade sig gøre 
med et kortere foredrag til månedsmøde. Spørgsmålet er hvor stor 
interesse der er, men det må komme an på afstemningen. 
 

− Julefrokost 
Invitation ligger på Facebook. Det bliver torsdag d. 23.01.2013. 
Arrangementet kommer til at foregå på Café smagløs på 
Klostertorv. Menuen er ikke endelig fastlagt. Vi kan sidde for os selv 
ovenpå. Aftenen kommer til at forløbe med spisning, julehygge, 
indslag fra bestyrelsen og lidt fest bagefter. Pris: 100 – 150 kr. efter 
tilskud. 
 

− Generalforsamling i marts 
Der er her mulighed for at træde ind i bestyrelsen. Der er i alt 5 
poster: Formand, næstformand, kasserer, IT-ansvarlig og sekretær. 
Mail skal sendes til bestyrelsen efter jul med en kort beskrivelse af 
hvorfor man ønsker at stille op. 
 

 
3. Bordet rundt, interessegrupperne 
 

− Besøg i praksis 
Mangel på flere praktiserende læger. Vi kan hver især spørge vores 
egen læge og få en aftale her, hvis det er muligt. Læger til 
lægedage var fra hele Danmark, hvorfor det var meget svært at få 
fat i de enkelte fra Aarhus omegn. Der kommer snart en artikel i 
Practicus. De vil prøve at sende breve ud igen. Der er plads til en 
SAMS’er, i den praksis vi har en aftale med, i februar måned. 
 

− Foredragsgruppen 
Se ovenstående. 

 
− Kurser og workshops 
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Se ovenstående. Kursus planlagt til marts. 
 
− Sociale tiltag 

Julefrokost jf. ovenstående. 
Herudover muligvis et tiltag i forbindelse med generalforsamlingen. 
Dette ikke planlagt nærmere. 

 
− Årsmødet 2014 

Planlægning af årsmødet 2014 går i gang i morgen. Det er ikke 
længere muligt at blive medlem af gruppen, da de er 5 deltagere. 

 
 
 
4. Spørgsmål og input fra de fremmødte 
 

− Nina Margrethes læge skal til Nordisk kongres for almen medicin i 
Göteborg til sommer. Det er muligvis svært at komme med, og man 
skal muligvis være læge. Det bliver foreslået, at man måske kan 
sende nogen afsted, såfremt det er muligt. Der er mulighed for 
ansøgning via DSAM. Der bliver lagt mere information angående 
dette op på facebook. 

 
− Sebastian fortæller om WONCA, som holder et stort arrangement i 

Barcelona, hvor der kommer læger fra hele Europa. Det foregår d. 7 
og 8 februar. Prisen er 50 euro + fly og hotel. Han er med til at 
arrangere dette, og det vil være muligt at deltage i dette 
arrangement, hvis man har lyst. 

 
− SAMS som arrangør af faglig dag. Dette ligger 2 år frem i tiden. Vi 

kan overveje at søge dette, men da det ligger så langt fremme i 
tiden er der stemning for at vi venter et år med at søge det, så vi er 
lidt mere veletableret som forening først. 

 
 

 
5. Næste månedsmøde 

 
Besluttes til d. 03.02.2013. 
 


