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Velkomst og foredrag om diabetes ved professor Torsten Lauritzen
1.

Nyt fra bestyrelsen:
-

SAMS Årsmøde 2013
Fortalt om fælles SAMS gruppe med københavnerne SAMS –
studerendes almen medicinske selskab på Facebook, som man kan
melde sig ind på via Tessa, som man kan skrive til. Oprettelse af fælles
dropbox med københavnerne. Reklame for næste års årsmøde med
SAMS København, som vi i Aarhus skal stå for og vi skal derfor bruge
omkring 4 til at arrangere det. De interessede kan henvende sig til
Pernille Libach. Desuden reklame for fælles weekend i foråret med
SAMS København i København, som de står for at arrangere.

-

DSAM og FYAM’s Årsmøde 2013
Sara Sigurgisladottir og Sofie Rasmussen fortalte om årsmødet i
Kolding.

-

PiP – Partners in Practice
Tessa fortæller om PiP og Per Kallestrup, som gerne vil have vores
hjælp og kan til gengæld gøre det muligt for dem i gruppen at komme
ned til deres klinikker i Rwanda og Botswana. Interessede henvender
sig til bestyrelsen. Fundraisere og facere vil han gerne have i gruppen,
som gerne må kontakte ham så hurtigt som muligt. De interesserede
kan henvende sig til bestyrelsen, som så samler en gruppe, der kan
henvende sig sammen til Per med det samme.

-

Oplæg til næste månedsmøde
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Det planlægges at spørge Per Kallestrup om han vil komme og
fortælle om PiP til næste månedsmøde.

2.

3.

Kommende arrangementer:
-

Lægedage 11.-15. November.
Man kan som SAMS´er deltage gratis i kurset en dag ved at arbejde en
dag på kurset. Man tilmelder sig inde på DSAMs hjemmeside via SAMS
København(vælg ´Læs mere fra SAMS København´ og kig derefter
under ’Aktiviteter’). Kontakt desuden Pernille Libach, så kan hun sætte
dig i kontakt med de andre deltagende SAMS’ere og hjælpe med at
arrangere overnatning via SAMS København, som gerne vil hjælpe.
SAMS har sin egen stand til lægedage, som vi gerne vil have hjælp til
at bemande, den dag man skal på kursus – det handler kun om at stå
der i pauserne.

-

Kursus/workshop
Første mandag i november fra kl. 18.30. Almen praksis for en aften.
Der er plads til 20-25 personer. 4 praktiserende læger har hver deres
plads. Reklame på Facebook og i Acuta.

-

Julefrokost
Arrangeres af Anne Heltborg, Astrid Schmeds og Pernille Nikolajsen og
kommer til at foregå i slutningen af januar 2014.

-

SAMS Årsmøde 2014
Sofie Rasmussen, Sara Sigurgisladottir og Pernille Libach står for det til
næste år.

Bordet rundt, interessegrupperne
-

Besøg i praksis.
Flyers til de praktiserende læger har givet afkast. En praksis har meldt
dig på banen den 3. onsdag i hver måned. Fra 8 til 15. Første dag er
den 16. oktober. Tilmelding sker via gruppen ’Besøg i praksis’. Man
skriver hvilken måned man er interesseret i at komme på besøg. Hvis
man er forhindret, skal man melde afbud senest en uge i forvejen, så
vi kan nå at finde en anden. Der kommer notits på facebook.

-

Foredragsgruppen
Foredrag er arrangeret torsdag den 31. oktober og det kommer på
Facebook og i Acuta. ”Vejen til almen praksis”. Formand for FYAM
Christian Vøets og læge Roar Maagaard, som bl.a. står for udviklingen
af speciallægeuddannelsen for almen medicin holder foredraget.

-

Kurser og workshops
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Se ’kommende arrangementer’.

5.

-

Sociale tiltag
Julefrokostplanlægning

-

PR gruppen
Siden sidst har vi haft vores stand til faglig dag, som gik rigtig godt
med udlevering af kopper og pupillygter.
FADL har efterspurgt interesserede fra SAMS som er politisk
engagerede og gerne vil slå et slag for gode forhold og ordentlig
uddannelse i almen medicin indenfor medicinstudiet. Der afholdes
repræsentantskabsmøder hver måned hos FADL, hvor det ville være
rigtig godt med en repræsentant fra SAMS.

Næste månedsmøde
-

Det vedtages at månedsmøde for november måned droppes pga. de
mange arrangementer i mellemtiden og næste månedsmøde
bestemmes til at være den første mandag i december.

3

