Referat af månedsmøde

d. 02.05.2013

Studerendes almen medicinske selskab (SAMS), Aarhus.
Tilstedeværende:
Bestyrrelsen:
Cathrine Skou Nørgaard
Pernille Libach Hansen
Helene Hørløck
Tessa Dahl-Jensen
Pernille Nikolajsen
Herudover adskillige fremmødte. Se liste vedhæftet som bilag.

Referat:
1. Der startes med en præsentation af alle fremmødte (vedhæftet som bilag
sidst i dette dokument): Navn? semester? forventninger? medlem?
deltagelse?
2. Oplæg på ca. 30 min. om depression ved Pernille Nikolajsen.
3. Ideer til grupper:
Adskillige ideer kom på banen fra de fremmødte, og der var generel
accept af de fremlagte grupper, som er anført nedenfor. Følgende
specifikke ideér kan nævnes:
Kommunikationsundervisning, eventuelt lidt anderledes med
skuespillere som patienter. Herunder supervision af optagede
kommunikationsvideoer.
Case‐undervisning fra praksis, eventuelt med almenpraktiserende læge
(eller yngre almen mediciner) som underviser.
4. Ideer til foredrag:
Ung læge i praksis, balancen mellem hoveduddannelse og livet ved siden
af.
Livet som AP‐læge.
Køb af praksis.
Hverdags sygdomme, ADHD, diabetes, og lignende sygdomme, som er
relevante for almen praksis.
Praksisorienterede foredrag (omhandlende selve almen praksis).
Formanden for etisk råd som foredragsholder.
Forskning i almen praksis.
Patientforedrag.
De endelige grupper:


Besøg i praksis
Cathrine Skou Nørgaard
Maria Dahl Andersen
Anna Louise Olesen
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Lene Posselt Vestergaard
Kirvil Haugland Næs
Anja Godske Bachmann


Foredrag
Tessa Dahl‐jensen
Laura Krogh Jørgensen
Priyanka Pagh
Cecilie Lind
Anne‐sofie Frederiksen



Færdighedskurser og lægedage
Helene Hørløck
Solvej Videbæk Andersen
Lisbeth Lydiksen Christensen
Marianne Schou‐Andersen



Up to date + reklame + forskning
Pernille Libach Hansen
Astrid Schmedes
Marthe Simonsen Straarup
Mikkel Thagaard



Sociale tiltag + vagtlæge
Pernille Nikolajsen
Anne Heltborg

Fordeling af praktiske gøremål fremover:
Helene
Booking af lokaler (Mikkel tager sig muligvis af dette i forbindelse med
bestyrelsesmøder?)
Sende mails ud til alle studerende.
Tessa
Sørger for at månedsmøder kommer i Acutas kalender.
Cathrine
Sørger for at månedsmøder kommer med i stud.sam kalenderen.
Sende mail til alle medlemmer om indkaldelse til månedsmøde.

Næste månedsmøde d. 18 juni – grill aften.
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Godkendelse af referat:
__________________________
Cathrine Skou Nørgaard

_______________________
Pernille Libach Hansen

__________________________
Pernille Nikolajsen

_______________________
Tessa Dahl‐Jensen

__________________________
Helene Hørløck
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BILAG 1
Fremmødte til første månedsmøde
(nogle steder er alle informationer desværre ikke kommet med)
Præsentation: Navn? semester? forventninger? medlem? deltagelse?
Tessa Dahl‐Jensen
Helene Hørløck
Pernille Nikolajsen
Cathrine Skou Nørgaard
Pernille Libach Hansen
Priyanka Pagh, 6 semester, er medlem. Vil gerne være aktiv.
Anne Heltborg, 5 semester, er medlem,
Solvej, 6 semester, vil gerne arbejde nogle ting igennem og bakke op om
foreningen.
Andreas , 7 semester. Vil høre mere.
Lisa 6 semester. Vil gerne bakke op om foreningen.
Laura 6 semester. Spændende initiativ, og vil gerne være med. Er medlem.
Marte. Er medlem. Vil gerne deltage aktivt.
Mikkel, 9 semester. Melder sig ind i aften. Vil gerne deltage aktivt.
Niels, 2 semester. Vil gerne høre mere.
Signe, 8 semester. Vil gerne høre mere.
Julie 8 semester. Spændende forening.
Rasmus 8 semester. Nysgerrig.
Marianne 10 semester. Melder sig snart ind. Vil gerne være aktiv.
Anne‐mette, er medlem.
Lea, 5 semester. Vil gerne høre mere.
Sara, 9 semester. Vil gerne høre mere.
Isabella, 8 semester, vil gerne høre mere.
Sara‐beth, 9 semester, vil gerne høre mere og måske være aktiv.
Juliane, vil gerne høre mere.
Sofie, 9 semester, er spændt på at høre mere, vil måske gerne være medlem.
Astrid, er medlem. 11 semester. Vil gerne være aktiv.
Lene, 4 semester, er medlem.
Cecilie, 4 semester, vil gerne være aktiv.
Maria, 4 semester, er medlem, vil gerne være aktiv.
Anna‐louise, 4 semester, er medlem.
Anne‐sofie 10 semester, er medlem, vil gerne være aktiv.
Lisa, 10 semester.
Jeanette. 11 semester, vil gerne være medlem, måske lidt mere passiv deltagelse.
Hadir, 7 semester.
Said, vil gerne høre lidt mere.
Anja., 8 semester, vil gerne være aktiv.
Lisbeth, forskningsår, efterf. 9. Vil gerne være aktiv.
Kirvil, 9 semester, vil gerne bidrage aktivt.
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