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Velkomst ved formanden
Foredrag med næstformand Pernille Libach Hansen
1.

Nyt fra bestyrelsen
− Vi holder bestyrelsesmøde i slutningen af februar.
D. 10. marts afholder vi generalforsamling, hvor det vil være
muligt at opstille til de forskellige bestyrelsesposter:
Formand, næstformand, kasserer, IT-ansvarlig og sekretær.
Mail om at man ønsker at stille op sendes til formanden
senest 1 uge før tid.
− De forskellige posters opgaver:
Formand: Kontakt til SAMS KBH. Koordinere, besvare mails
udefra. Svingende arbejdsbyrde.
Næstformand: Resten ud over det fra formanden. Meget
samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem. Kontakt til

DSAM. Årsmødeplanlægning i mindre gruppe f.eks. Holde
overblik, kontakte forskellige folk.
Sekretær: Skrive referater til alle måneds og
bestyrelsesmøder. Rydde op i bestyrelsens mail indbakke.
Svingende arbejdsbyrde, i og med at meget af arbejdet
ligger omkring de forskellige møder.
PR og IT ansvarlig: Holde styr på hjemmesiden, og holde
den opdateret. Meget arbejde da vi startede op. Tidligere
ansvarlig for facebook gruppen. Nu har vi en
facebookansvarlig – Mia. Derudover er der lavet en ekstra
PR-gruppe, da der var meget arbejde her. Det er nemt at
finde ud af hjemmesiden, og det er et arbejde, som de fleste
ville kunne administrere. God post for kreative sjæle, der kan
lide at lege med plakatopsætning og lignende.
Kasserer: Står for regnskaber. Kontakt til DSAM angående
dette. En opgave alle kan gå til. Sender kvitteringer for
diverse udgifter, laver kvartalsregnskaber.
Opfordring for medlemmer til at søge en post. Det er
spændende at være med i bestyrelsen, og det kunne være
rigtig godt for foreningen med nye inputs.

2.

Kommende arrangementer
− Årsmøde 2014 d. 27 og 28.09.2014 hhv. med DSAM og
SAMS
− Generalforsamling d. 10.03.2014
− Herudover er der ved at blive planlagt fællesweekend med
SAMS København, som kommer til at omhandle
gynækologi.

3.

Bordet rundt, interessegrupperne
Først en kort forklaring ang. grupperne, da der er en del nye
medlemmer til mødet. Der er her mulighed for indflydelse,
men det er ikke et krav for at være med i foreningen.
− Nyt fra grupperne:
Besøg i praksis

Det er hårdt med kontakten til de praktiserende læger.
Lægedage har ikke givet flere kontakter. Dette tages op til
bestyrelsesmøde. Der er kommet et forslag om
bamsehospital i praksis.
Kontakt til 1 praksis i Aarhus. Fortsat samarbejde her, hvis
der er stemning for dette. Nu mulighed for at komme derud
hver 3. onsdag. Der skal skrives oplæg og promovering af
denne mulighed. Muligheden går ud på at følge en læge i
praksis en dag.
Sandra, som er med til månedsmødet d.d., har været ude i
denne praksis og beskriver følgende: Man kan være fluen på
væggen, snakke med patienten, og undersøge patienten.
Ligesom at være i klinik, bare i almen praksis. Man kan se alt
fra graviditeter, forsikring og sygemelding, til blodprøver og
receptfornyelse. Der var overraskende få patienter hvor man
skulle have diagnostiske overvejelser. Der er megen
mailkorrespondance. Dagen gik hurtigt, men i et roligt flow.
Der var i løbet af dagen 1 objektiv undersøgelse og meget
snak med patienterne, alt i alt en meget anderledes dag end
på sygehuset.
Normalt er det først muligt at komme ud i praksis på 12.,
derfor tilbyder SAMS dette.
Vi ønsker flere aftaler om evt. længere ophold i ferier, eller af
flere dages varighed. Vi har allerede nu en aftale med en
læge om ophold på 1 uge i hans praksis til sommer.
Der er mulighed for at medlemmerne, som selv har
arrangeret ophold, kan melde dette tilbage til SAMS, som så
måske kan lave aftaler med disse læger, og skabe flere
kontakter på denne måde.
Foredragsgruppen
Der er 4 personer i gruppen. De arrangerer foredragene i
løbet af semesteret. Et FYAM-medlem og en praktiserende
læge var f.eks. ude og fortælle om vejen til at blive
praktiserende læge.
Der er lige nu mulighed for deltagelse i denne gruppe, da
der er en der har meldt sig ud.
Snart et foredrag og debat om almen medicin, hvad det er,
og hvad man synes det skal være. Kerneområderne i almen
medicin, og den almen praktiserende læges egen

lægepraksis. Dette afholdes i Biokemisk aud. 13.02.2014 kl.
19. ’Punchlines’ ligges ud inden debatten.
Begivenheden er opslået på facebook, hvor man kan melde
sig til.
Det pointeres var en af de deltagende, at det er svært at
komme ind på den officielle side. Hvis man ’liker’ siden får
man efterfølgende få opdateringer fra den.
Events vil fremover blive lagt ind i begge grupper på
facebook.
PSM har kontaktet gruppen, angående et fælles foredrag
omhandlende depression i almen praksis. Gruppen har sagt
ja, og mailer nu med dem. Arrangementet kommer til at
foregå i april.
’Den svære samtale’. Et foredrag om kommunikation med
kræftsyge. Cathrine har en kontakt, som ønsker at komme
og fortælle. Dette kan evt. blive en workshop i stedet for, og
dermed gå under kursusgruppen. De vil få oplysninger af
Cathrine.
PR-gruppen mangler medlemmer. De er 2 lige nu. De skriver
på facebookgruppen.
Kurser og workshops
Har netop afholdt møde. De har skrevet en mail og vil nu
genoptage kontakten til de læger, som var med sidste gang.
Planen er at workshoppen kommer til at ligge lige inden eller
lige efter påskeferien, alt efter hvornår lægerne har tid. Flere
informationer følger, og ligges løbende på facebook.
Sociale tiltag
Hyggegruppen: Laver kage, holder julefrokost – sidste gang
på cafe smagløs, hvor vi havde en meget hyggelig aften, de
står også for grillaftener og lignende.

4.

Spørgsmål og input fra de fremmødte
−

5.

Næste månedsmøde
Besluttes til d. 10.03.2014 (sammen med
generalforsamlingen).

	
  

