Referat af månedsmøde

d. 18.06.2013

Studerendes almen medicinske selskab (SAMS), Aarhus.
Sekretær: Helene.
Ordstyrer: Pernille L.

Referat:
 Grupperne, siden sidst:
Update:
Har primært omhandlet konflikten mellem PLO og regionerne. Indlæg i
Information skrevet med en fra SAMS KBH. Skrevet til ugeskrift for læger for at
få adgang til deres nyheder.
Vil gerne være med til at opdatere op fb.
Kursus:
Tjekket mulighederne for at være med på lægedagene og muligheder for at være
med på kursus her. Det er dog usikkert om det bliver til noget. Har kontakt til
SAMS KBH for samarbejde med dem.
Kommunikationskursus.
”En dag i klinikken”: I færdighedslab. 2‐4 læger med 1 eller flere patienter, hvor
patienten er i centrum. grupper af ca. 5 studerende udspørger og undersøger
patienten.
Tessa vil kontakte en læge hun kender, som måske vil hjælpe med kurserne. En
læge har ligeledes kontaktet os på fb.
Foredrag:
2‐3 foredrag pr. semester. Arbejder med det første, som skal ligge omkring d. 18
sep. Helmig skulle være god, og er måske en mulighed. Vejen til at blive
praktiserende læge er en anden mulighed (en FYAM og en praktiserende).
Forskning i AP. Knud Jakobsen – oktober.
Pernille kender en læge, som er i hoveduddannelse, som man måske kan
kontakte ang. foredrag. Lægen som har kontaktet os på fb. kan måske også holde
foredrag.
Yderligere forslag: Politisk, almenpraktiserende i akutmodtagelsen.
AP:
Brev til praktiserende læger i Århus og omegn for at høre om de vil indgå
samarbejde iht. praktik, formidle lønnet praktik. I region nord vil de gerne
samarbejde om praktik. Brevene kommer ud indenfor de næste par uger. Kører
selv ud med brevene. Skal tilbydes i følgende rækkefølge: Aktive SAMS, passive
SAMS, andre stud.med. Opholdet kan spænde vidt, kan være en enkelt dag som
fluen på væggen, kan også være flere uger i klinikken, samt alt her imellem, alt
efter hvad lægerne er interesserede i.
Fest/socialt:
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Kommer an på hvad folk vil. F.eks. fællesspisning inden månedsmøder. Årlige
arrangementer: F.eks. grillfest som også holdes i aften.

 Bestyrelsen, siden sidst:
Møde med stud.med.sam præsenteres. Herunder fortælles om: Pamperfest –
medicinerhuset gøres rent, og der er fest bagefter.
Angående PLO mødet fortælles følgende:
Mødtes med SAMS KBH. 10.000 kr. til landsmøde, hvor SAMS KBH og Århus
mødes.
 Ny PR‐gruppe
Tessa, Anne Mette Torp og Nina Margrethe Raunkjær er med.
Opgaver som gruppen vil løse:
Mail ang. RUS‐acuta.
Mere reklame – plakater om hvem vi er, månedsmøder og lign.
Retningslinjer for f.eks. foredrag, kurser, SAMS i det hele taget. Herunder har
Tessa har planlagt at vi skal have lavet en liste, som skal ud på nettet. Alle
grupper skal skrive et par linjer til dette, og sende dem til Tessa
Foreningsdag d 23. august: 2‐3 stykker, som vil fortælle om SAMS til de nye
studerende. Video eller billedslide. Sang. Udklædning. PR gruppen står primært
for dette.
Mikkel er Vicevært – skal ud på hjemmesiden.

 Funktionelle lidelser – oplæg
Marte – kender en der er ved at lave noget om funktionelle lidelser, som kan
holde kort oplæg til månedsmøde (30 min. ca.). Der er interesse for dette.

 Håndbog
Med regler for hvordan man gør, hvad gør man i grupperne, og lign. så det er
lettere for de efterfølgende SAMS medlemmer. Målsætninger for SAMS Århus og
grupperne som en del af denne.

 Årsmøde
27 september, Comwell i Kolding. Program på DSAMs hjemmeside. AP i 2025.
Foredrag og workshops. Gallafest om aftenen. Mulighed for networking.
Indlogering på vandrehjem i nærheden med SAMS KBH. 1000 kr + indlogering.
Landsmøde dagen efter med SAMS KBH. Der er enighed om, at det er fint det
ligger efter årsmødet. Generel enighed om at overnatning til søndag er en god
ide.

 Sammenkomst med SAMS KBH
Cathrine planlægger sammen med Anne‐Mette (KBH), Pernille L.

 Ny dato for månedsmøde
Første mandag i hver måned. Fra september til juni.
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Godkendelse af referat:
______________________________
Cathrine Skou Nørgaard

_______________________________
Pernille Libach Hansen

______________________________
Pernille Nikolajsen

_______________________________
Tessa Dahl‐Jensen

______________________________
Helene Hørløck
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