
	 1

SAMS Aarhus 

Månedsmøde 

D. 02.09.2013 

 

Ordstyrer: Cathrine Nørgaard. 

Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa 

Dahl-Jensen, Maria Stisen, Rikke Holmgaard, Nina Margrethe Raunkjær, Marianne 

Schou-Andersen, Carina Martin, Anne Heltborg, Mia Kamp Hansen, Mads Kent 

Mcknight, Maria Dahl Andersen, Anna Louise Olesen, Sara Björk Sigurgisladóttir, 

Sofie Rasmussen, Juliane Zickert, Sebastian Auter, Kirvil Haugland Næs, Astrid 

Schmedes, Louise Schøsler, Mikkel Thagaard, Marthe Straarup, Astrid Winding, 

Sandra Hope Hansen, Stine Jordstad, Anne Mette Torp, Sigrid Mathilde Andersen, 

Solvej Videbæk Andersen, Priyanka Pagh og Helene Hørløck. 

 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Nyt fra bestyrelsen 

 Foreningsdag: 

D. 23.08.2013. Præsenterede SAMS for de nye studerende. Video med Fritz 

og Poul + slideshow. 

 

 Drejebog 

Denne består af retningslinjer/punkter at følge, altså praktiske instrukser. 

Uploades på Facebook og hjemmesiden så snart den er færdig. Der vil 

løbende redigeres i denne, og det er muligt at henvende sig med forslag til 

ændringer. 
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 Lægevagtsgruppe 

”Besøg i praksis” vil fra d.d. varetage denne funktion. Nye medlemmer af 

gruppen ”Besøg i praksis” er meget velkomne.  

 

 Update gruppen 

Skulle oprindeligt lægge nyheder ud på Facebook og hjemmesiden. Som 

medlem af SAMS og dermed DSAM får man imidlertid mange nyhedsmails. 

Dette gør det svært at finde gode nyheder at lægge ud. Alle tilstedeværende 

føler sig generelt opdateret, og det foreslås, at det måske skulle være en 

fælles opgave, således at alle kan lægge spændende ting op på Facebook, i 

stedet for at kun nogle få gør det. PR-gruppen kan tage sig af, hvis der f.eks. 

er noget spændende, der skal i Acuta. De tager det op i gruppen og 

beslutter, hvad der skal ske. 

Gruppen tager op, om den måske på sigt skal nedlægges. 

 

 Gruppe møder: 

Forslag om at grupperne mødes i forbindelse med månedsmøde. 

Der er pladser rundt omkring på VAB og man kan også låne Kollokvierum 

Øst, bestyrelsen skal bare have det at vide inden, da dette skal planlægges. 

 

 PiP 

DSAM har etableret et internationalt udviklingsprogram, hvor praktiserende 

læger sendes til Nepal for at fortælle om vores sundhedssystem med henblik 

på at fremme sundheden dernede. Der er en diskussion i gang, om at vi som 

SAMS medlemmer muligvis kan få et ophold af få ugers varighed i Nepal. 

Per Kallestrup vil gerne holde foredrag for os, og Tessa vil snakke med ham i 

forbindelse med årsmødet. Herudover har han en meget stor praksis. 

Generel enighed om, at det kunne være spændende at komme ud og se 

denne. 

 

 Økonomi 

Vi har snakket om, at de 5000 vi får af DSAM er svært at få til at række til 

alle vores planer. De 7000 fra FADL hjælper på dette års økonomi. Vi vil 

gerne gøre noget godt for medlemmerne, for de penge de betaler for 

medlemskab. Det adspørges, hvad gruppen synes disse penge skal gå til, og 
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der foreslås færdighedstræning. Herudover uddybes det, at der er rig 

mulighed for at kontakte DSAM, hvis der er nogle gode idéer, som kræver 

ekstra penge. De enkelte i grupperne må meget gerne skrive en ansøgning 

ang. dette til Pernille Nikolajsen. 

 

 Intern revisor 

Vi mangler en intern revisor. Marthe vil gerne tage denne opgave på sig. 

Dette accepteres, og Marthe indtræder som revisor fra d.d. 

 

 Oplæg til næste månedsmøde 

F.eks. foredrag som kunne være interessant for almen praksis. 

Der spørges til gode idéer. Pernille Libach fremlægger selv et forslag. Torsten 

Lauritzen, som har forsket i diabetes og i hvordan behandlingen i almen 

praksis adskiller sig fra den på sygehuset. Foredraget skulle omhandle hans 

forskning og hans vej til, hvor han er nu. 

Vi skal måske overveje, at der skal være mere tid til foredragsholderen. Det 

besluttes ved håndsoprækning at vi forsøger at får Torsten til at holde ca. 1 

times foredrag. Der informeres om, at medlemmerne som er her i dag også 

meget gerne må holde et mindre foredrag til de kommende månedsmøder, 

hvis de har lyst til dette. 

 

2. Kommende arrangementer 

 

 Årsmødet DSAM 

En del praktiserende, uddannelseslæger og SAMS’er kommer. 12 herfra skal 

med. Det koster 1000 kr., og man melder sig i den forbindelse på forskellige 

workshops/foredrag. Årets overskrift er: ’Almen praksis 2025 – hvor vil vi 

hen’. Der vil være spændende foredrag og gallamiddag. Til næste 

månedsmøde vil vi berette om, hvordan det gik. 

Sammen med SAMS København skal vi holde et mindre indslag til DSAM 

årsmødet. Videoen fra foreningsdagen foreslås til dette. Pernille fortæller, at 

vi ligeledes har overvejet at lave en video om os, som kunne vises til dette. 

Flere gode idéer er meget velkomne, man kan skrive til Pernille Libach og 

Cathrine Nørgaard. 
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 Årsmødet SAMS 

Det er vores første årsmøde sammen med SAMS København. Planen for 

dagen vises frem. Den skal konfereres med dem fra København før den er 

godkendt og lægges derefter ud på Facebook. Der skal være workshops 

med henblik på: samarbejde, lægetorvet på lægedagene – temaet her, og 

hvad vil vi opnå. Der vil blive holdt 3 foredrag: Bo Hansen, næstformand i 

FYAM. Ulrik Kirk, historiker og forfatter af ’Praksis Plus’. Henrik Dibbern, tidl. 

PLO formand, livet i almen praksis og mulighed for politiske spørgsmål. 

SAMS København vil gerne have, at vi forholder os neutrale i forhold til det 

politiske, hvorfor Henrik Dibbern ikke forventes selv at komme ind på dette.  

Der er et begrænset antal pladser, og der er lige nu venteliste grundet dette. 

Vi regner dog med, at der bliver mere plads, da København muligvis ikke 

udfylder alle deres pladser, og vi arbejder herudover på, at vi kan give 

tilskud, så vi kan få flere med. 

 

 Lægedagene 

Det foregår i uge 46, hvor der i Bella Centeret er en kongres for 

praktiserende læger. En dags arbejde giver en dags deltagelse i de udbudte 

kurser. Vi mangler personer, som godt kunne tænke sig at være med til at 

planlægge dette. Herunder transport og overnatning, samt samarbejde med 

SAMS København. Der bliver tale om en mindre gruppe, som tager sig af 

den primære kontakt og videreformidler denne. Kontakt med henblik på 

dette til Pernille Libach. Dem som er aktive står formentlig først i køen til at 

få en plads til lægedagene, såfremt de er interesserede i dette. 

 

 

3. Bordet rundt, interessegrupperne 

 

 Besøg i praksis 

5 aktive medlemmer i denne gruppe. Indtil videre har de haft 2 møder, og 

har sendt breve ud til alle praktiserende læger i Aarhus og omegn. De vil 

arrangere, at SAMS medlemmer kan komme ud på observationsdage i 

praksis, samt at almen praksis får mulighed for at ansætte 

medicinstuderende. Der er kommet 3 tilbagemeldinger i forbindelse med 

udsending af brevene. 2 angående ansættelser og 1 praksis som gerne vil 
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have studerende ude i korte forløb. Det forventes, at der kommer flere 

tilbagemeldinger. Det foreslås at kontakte læger længere udenfor Aarhus, da 

disse kunne være mere interesserede i at få studerende hos dem for en 

kortere periode. Planen bliver at pladser først fordeles til de aktive SAMS’ere, 

derefter til almindelige medlemmer, og hvis der er mange pladser, så også til 

andre medicinstuderende. 

 

 Up-date 

De er lige nu frustrerede i gruppen pga. om den stadig skal eksistere. 

Astrid har lavet indlæg til Information i samarbejde med næstformanden i 

Kbh.  

Arbejder videre og ser hvad det bliver til, som anført længere oppe i 

referatet ang. up-date gruppen. 

 

 

 Foredragsgruppen 

Ligeledes lidt frustrerede i denne gruppe, da de havde et godt tilbud, men 

foredragsholderen aflyste.  

Der er etableret kontakt til formanden for FYAM med henblik på vejen til 

almen praksis. Herudover Kontakt til Knud Jakobsen, som gerne vil komme 

og holde foredrag om patientopfattelse – gammel opfattelse i forhold til 

hvordan den er i dag. Dette foredrag vil komme lidt senere på semesteret. 

PiP – foredrag med henblik på dette. Næste foredrag bliver i oktober. 

 

 

 Kurser og workshops 

Lisbeth har meldt sig ud af gruppen. Vil derfor meget gerne rekruttere 1-2 

aktive medlemmer til gruppen. Planlægger at arrangere en workshop, som 

hedder ’almen praktiserende for en aften’. Gerne i Incuba eller 

færdighedslab. Planen er, at der kommer 4-5 praktiserende læger med en 

case og gerne en patient. Aftenen kommer til at foregå efter et 

rotationsprincip. På denne måde vil den meget omskiftelige hverdag og 

tidsbegrænsningen til den enkelte patient blive illustreret. Begrænsning på 

25 personer. Muligvis skal denne aften afholdes 2 gange dette semester, 

dette overvejes alt efter efterspørgslen. Kontakt til praktiserende læge Jette 
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Kolding Kristensen, og møde med hende torsdag kl. 13. Der informeres om 

hvordan dette går på facebook siden. Herudover havde gruppen 

lægedagene, som i øjeblikket ikke er tid til, da der kun er 3 personer i 

gruppen.  

 

 Sociale tiltag 

2 aktive medlemmer i gruppen. Det er dem, der har kage med i aften, og 

det fortsætter de med fremover. Når der laves arrangementer, da kontakt 

gerne en af de to fra gruppen, så de evt. kan bidrage med kage eller 

lignende. Der har til aften været arrangeret aftensmad i Matematisk kantine 

inden mødet. De ønsker ligeledes at fortsætte dette. Matematisk kantine er 

således også en mulighed fremover grundet beliggenhed, pris og fleksibilitet. 

De vil også gerne forsøge at arrangere en biograftur eller julefrokost. 

Stemningen for dette er meget god. Dette kunne evt. være sidst i januar i 

semesterpausen. Nye medlemmer i gruppen er ligeledes meget velkomne. 

 

 PR-gruppen. 

De vil forsøge at få mange annoncer i Acuta fremover. Foreningsdagen gik 

godt. Vi får brug for T-shirts – DSAM har formentlig mange liggende, men 

de vil gerne forsøge at finde nogle andre. 

 

 

 

4. Spørgsmål og input fra de fremmødte 

 Det fastslås af en af de fremmødte, at hun synes, at det er meget vigtigt, at 

alle kommer med til årsmødet.  

Første fordeling var 17-17 til de to foreninger. Dette er sat ud fra et maks. 

på egenbetaling. Der er stemning for en øget betaling for at alle kan komme 

med. Der informeres om, at kun SAMS medlemmer kan komme med. 

Enighed om at programmet lyder spændende. Det har været svært at 

planlægge, da det har været første gang, og gode idéer til næste år er 

meget velkomne.  
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Der spørges til transport og overnatning: Der er overnatning til dem, som 

skal med til SAMS Årsmøde. Transport skal man selv stå for. Vi lægger 

togtider op på Facebook. Hvis nogen kører bil opfordres de til at lægge det 

på Facebook. 

 

 Der spørges til hjemmeside og Facebook siderne: 

Vi har en hjemmeside som er under DSAM, her kommer der nyheder og 

lign., samt referater fra bestyrelses- og månedsmøder. Herudover har vi også 

en åben Facebookside ”SAMS Aarhus” med opdateringer, events, billeder og 

lign. Herudover har vi en lukket gruppe ”SAMS Aarhus”, som man skal 

tilføjes til. Kontakt Tessa for dette. Denne er kun for medlemmer. Det 

anbefales at tjekke denne gruppe og Facebooksiden, da alt postes her. 

Referater ligger kun på hjemmesiden. Herudover er der overensstemmelse 

mellem hjemmesiden og Facebook. De fremmødte informeres om, at de 

gerne må tilmelde sig til månedsmøderne på Facebook, da der måske i 

fremtiden bliver brug for et større lokale. 

Hvis nogen har noget der skal på hjemmesiden eller Facebook, da kontakt til 

Tessa. 


