SAMS KØBENHAVN
Månedsmøde tirsdag d. 15/3-2016
Tilstedeværende:
Bestyrelsen: Pernille, Sofie, Laraib, Astrid og Emilie
Deltagere i alt: 11
Varighed:
Møde: 17:00-18:30
Pizza: 18:30-19:00
Dagsorden:
1) Præsentation af SAMS
2) Præsentation af den nye bestyrelse
3) Annemette fra FYAM fortæller om pre-konferencen til WONCA 2016
4) Præsentation af årets tema
5) Kommende arrangementer
6) Indtryk fra forårsweekend
7) Oplæg fra praktiserende læge Niels Erik Møller
8) Evt.
1) Præsentation af SAMS
- Pernille byder velkommen
2) Præsentation af den nye bestyrelse
- De 5 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig kort med navn og
ansvarsområde.
3) Annemette fra FYAM fortæller om pre-konferencen til WONCA 2016
- Annemette præsenterer kort sig selv – FYAM’er på vej mod hoveduddannelsesstilling
- The Vasco da Gama Movement afholder pre-konference til WONCA på Panum d. 14-15
juni
- Der forekommer dog udveksling for omkring 30 yngre læger d. 13 juni, hvor de skal ud i en
dansk almen praksis.
- FYAM har brug for 6-7 SAMS’ere, der kan hjælpe med til at vise vej på Panum, registrere
deltagere, hjælpe til ved workshops mv.
- Arbejdet vil vare 1,5 dag, og er en god mulighed for networking for SAMS’ere
- Afslutningsvis afholdes en fest, hvor SAMS selvfølgelig er velkommen.

-

Annemette vil på Facebook-gruppen uploade kontaktoplysninger, hvorigennem man kan
tilmelde sig. Yderligere er der også information om VdGM på hjemmesiden for WONCA.
Desuden afholdes d. 26. april i Sorø en karrierer-cafe, hvor Annemette vil fortælle om,
hvordan man bliver praktiserende læge i Region Sjælland. Der er et begrænset antal pladser
(30), og tilmeldingen er bindende. E-mail og tilmeldingsbeskrivelse kommer på Facebook.

4) Præsentation af Årets tema
- Laraib præsenterer et nyt tiltag til de kommende månedsmøder. Her vil der være et
gennemgående tema, nemlig: Almen medicin – mere end et arbejde i almen praksis.
- I dag har vi på besøg af Niels Erik Møller, der er ekspert i rejse-vacciner og som afholder
kurser i rejsemedicin i Indien
- Til næste månedsmøde d. 11/4 kommer Urfan Ahmed, som vil fortælle om livet som SOSlæge.
- Til månedsmødet d. 10/5 kommer forhåbentligt Jonas Meile, der vil fortælle om at arbejde i
Grønland og i lægevagten.
- Til månedsmødet d. 9/6 holder vi sommerafslutning, hvor vi får besøg af Heidi, der vil
fortælle om fikserummet i København samt om introsamtaler til specialet i almen medicin.
5) Præsentation kommende arrangementer
- Pernille fortæller om de kommende arrangementer i SAMS.
- Der kommer til at være et foredrag om dermatologi i almen praksis, som prøves at vinkles
således, at det bliver eksamensrelevant.
- Der afholdes et workshop-foredrag om den motiverende samtale. Foredraget afholdes
tirsdag d. 17/5.
- DHL-stafet til sommer.
- 4 månedsmøder.
6) Forårsweekend i Århus
- Astrid fortæller om den nyligt afholdte forårsweekend i Århus.
- I alt deltog omkring 30, hvor 4 var fra SAMS København.
- Der var meget fokus på, hvordan fremtiden ser ud i almen praksis.
- Astrid lægger et referat op fra weekenden hurtigst muligt.
- Der blev afholdt små cases med praktiserende læger, som fungerede rigtig godt. Små
undervisningsgrupper på 4-5 SAMS’ere pr. læge.
- Idebank, hvor de forskellige afdelinger udvekslede ideer og tanker.
7) Oplæg fra praktiserende læge Niels Erik Møller
- 35 år som praktiserende læge i Holte
- Stor interesse for tropiske sygdomme – der blev vist billeder af forskellige patienter, som vi
gennemgik.
- Niels fortæller om sit arbejde for Folkekirkens Nødhjælp i Indien – har gjort det i mange år.

o Fortæller om de oplevelser, der er ved at arbejde i Indien
 Elefanter, tigere, leoparder
 Børnedødeligheden dengang og nu
 Spedalskhed
 Biblen og lægevidenskab
 Slangebid
 Malaria – stort problem, forebyggelse
-

-

Fortæller om oplevelser i Danmark
o Turistrejser
o Slangebid
o Flåtbid (i Danmark og i Afrika)
Præsentation af de bøger, han har skrevet.
Afslutning og afrunding: sygdom er forfærdeligt, og det er især forfærdeligt for en fattig
familie. Projekter der kører i Indien netop nu. Generelle rejsetips.

8) Evt.
- Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

