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Referat	  af	  SAMS-‐månedsmøde	  d.	  04.12.2012	  
	  
Tilstedeværende:	  8	  personer.	  
Referent:	  Maria	  

Lægedage	  

-‐	  Brochurer	  
Vi	  har	  brochurer	  i	  overskud	  fra	  Lægedage,	  som	  kan	  afhentes	  hos	  Anette	  Gehrs.	  Annemette	  
henter	  dem.	  

-‐Evaluering	  og	  udbytte	  
36	  SAMS’ere	  hjalp	  til	  under	  Lægedage.	  Vi	  er	  meget	  glade	  for	  udbyttet	  af	  deltagelsen	  i	  
Lægedage.	  Vi	  fik	  bl.a.	  kontakt	  til	  mange	  praktiserende	  læger,	  som	  hørte	  om	  SAMS	  og	  skrev	  sig	  
på	  VKO-‐listen.	  Vi	  vil	  derfor	  meget	  gerne	  have	  vores	  egen	  stand	  på	  Lægetorvet	  til	  næste	  år	  
samt	  få	  vores	  logo	  med	  på	  banneret,	  hvis	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  	  
Det	  fungerede	  også	  godt	  med	  den	  elektroniske	  tilmelding.	  Folk	  blev	  ikke	  skræmt	  væk	  af,	  at	  
man	  kun	  kunne	  arbejde	  hele	  dage.	  
	  
Christian	  Vøhtz,	  FYAM-‐formand,	  har	  foreslået,	  at	  vi	  laver	  en	  lille	  event	  næste	  år	  på	  Lægedage,	  
fx	  ”speed	  dating”	  mellem	  SAMS’ere	  og	  praktiserende	  læger.	  Hvis	  vi	  har	  et	  forslag	  til	  en	  event,	  
skal	  vi	  give	  ham	  besked	  senest	  i	  januar.	  
Annemette	  har	  fået	  nogle	  FYAM-‐Supervisionskopper,	  som	  vi	  kan	  bruge	  til	  at	  få	  taget	  billleder	  
med	  og	  dermed	  give	  lidt	  PR	  til	  FYAMs	  projekt.	  

Hjemmeside	  
Vi	  har	  fået	  en	  flot	  hjemmeside	  under	  DSAM:	  sams.dsam.dk	  .	  Peter	  har	  fået	  adgang	  og	  kan	  nu	  
opdatere	  siden	  på	  egen	  hånd.	  Til	  foråret	  kan	  vi	  finde	  på	  flere	  ideer	  til,	  hvad	  der	  skal	  på	  
hjemmesiden.	  
Den	  gamle	  hjemmeside	  vil	  vi	  sige	  op.	  
	  
Peter	  foreslår,	  at	  vi	  laver	  en	  afstemning	  angående	  konflikten	  mellem	  PLO	  og	  regionerne	  på	  
vores	  hjemmeside.	  Vi	  kunne	  desuden	  skrive	  om	  konflikten	  og	  dens	  betydning	  for	  os	  som	  
kommende	  almen	  medinere	  på	  hjemmesiden	  samt	  vise,	  at	  vi	  støtter	  PLO.	  

Kommende	  arrangementer	  

-‐Arrangement	  med	  Flemming	  Skovsgaard	  
Arrangementet	  med	  Flemming	  Skovsgaard,	  der	  skulle	  have	  været	  i	  december,	  rykkes	  til	  det	  
nye	  år.	  Annemette	  skriver	  til	  Christine,	  som	  står	  for	  det.	  
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-‐	  Indvandrerpatienten.	  	  
Maria	  har	  sammen	  med	  FYAM-‐formand	  Christian	  Vøhtz	  skrevet	  til	  en	  foredragsholder	  fra	  
Lægedage,	  som	  holdt	  et	  godt	  og	  spændende	  arrangement	  om	  invandrerpatienten.	  Hun	  har	  
endnu	  ikke	  fået	  svar	  og	  vil	  sende	  endnu	  en	  mail.	  
	  

-‐	  Gentagelse	  af	  foredrag	  om	  Intro-‐og	  hoveduddannelsen	  i	  almen	  medicin	  
-‐	  Kan	  måske	  foregå	  til	  efteråret.	  Ivan	  vil	  gerne	  videregive	  af	  kontakten.	  

VKO	  liste	  
Vi	  har	  nu	  56	  praktiserende	  læger	  fra	  hele	  landet	  på	  listen.	  Der	  skal	  skrives	  en	  infomail	  til	  dem.	  
Annemette	  skriver	  udkast.	  Her	  skal	  bl.a.	  stå,	  at	  vi,	  med	  deres	  godkendelse,	  vil	  give	  deres	  
emailadresser	  til	  interesserede	  studerende.	  
Ideen	  er,	  at	  alle	  studerende	  fra	  og	  med	  7.	  semester,	  der	  er	  interesserede	  i	  et	  VKO-‐ophold	  i	  
almen	  praksis,	  kan	  henvende	  sig	  til	  SAMS	  og	  få	  VKO-‐listen	  tilsendt.	  Vi	  vil	  lave	  et	  opslag	  i	  MOK	  
angående	  dette.	  
Vi	  behøver	  ikke	  at	  få	  flere	  læger	  på	  VKO-‐listen	  i	  øjeblikket.	  

Julefrokost	  
Der	  er	  oprettet	  en	  begivenhed	  under	  SAMS.dk	  på	  Facebook.	  Der	  skal	  sendes	  en	  mail	  til	  SAMS-‐
medlemmerne	  om,	  at	  de	  skal	  tilmelde	  sig	  pr.	  mail.	  Folk	  skal	  tage	  en	  ret	  med	  hver.	  	  
Pernille	  skriver	  til	  Anna	  Sofie,	  som	  oprindeligt	  ville	  stå	  for	  arrangementet.	  Maria	  koordinerer	  
tilmeldingerne.	  

Generalforsamling	  
Datoen	  for	  generalforsamlingen	  kommer	  til	  at	  ligge	  i	  uge	  8	  i	  februar.	  Pernille	  sender	  
indkaldelse	  ud.	  

Mail	  om	  arbejde	  i	  almen	  praksis	  
Mail	  angående	  vikar	  for	  sygeplejerske	  i	  en	  almen	  praksis	  er	  sendt	  til	  alle	  SAMS-‐medlemmer.	  
Der	  er	  endnu	  ikke	  nogen,	  der	  har	  meldt	  sig.	  

Eventuelt	  
Vi	  skal	  huske	  at	  være	  tidligt	  ude	  med	  at	  booke	  hotel/vandrehjem	  til	  overnatning	  i	  forbindelse	  
med	  Årsmødet	  2013,	  sådan	  at	  vi	  alle	  sammen	  kan	  blive	  og	  overnatte	  samme	  sted.	  
	  
En	  medicinstuderende	  fra	  Odense	  vil	  gerne	  starte	  SAMS	  op	  i	  Odense.	  Vi	  vil	  gerne	  hjælpe	  med	  
stiftelsesdokumenter	  mm.	  
	  
Vores	  Facebookside	  er	  i	  øjeblikket	  oprettet	  som	  en	  personlig	  side.	  Peter	  vil	  rette	  dette	  til	  en	  
gruppe,	  således	  at	  vi	  kan	  udnytte	  mulighederne	  i	  facebook	  optimalt	  og	  lette	  arbejdet	  og	  
kommunikationen	  i	  SAMS.	  


