Månedsmøde 08.09.2011
Tilstedeværende: Katrine J., Pernille J., Annemette, Peter, Cathrine, Anne-Sofie, Sara, Maria,
Pernille, Gitte, Louise og Poya
Referent: Annemette
Aktuelt
Jacob Hornnes fra Forskningsenheden
Der bliver ikke noget ud af vores samarbejde med Jacob Hornnes og Forskningsenheden. Der
er simpelthen så mange der søger der ind, at der ikke er behov for os som
samarbejdspartnere.
Vi kan og skal dog bruge hinanden internt til at komme ind på Forskningsenheden og forske.
Bente Klarlund
Et arrangement med Bente Klarlund er droppet for nu. Vi kan evt. tage det op senere.
Liste med læger man kan besøge i forbindelse med VKO
Efter vores indlæg i Månedskriftet er der kommet én henvendelse fra et lægehus i Aalborg. Vi
er selvfølgelig meget glade for denne, men havde håbet på flere.
Alle medlemmer opfordres til at sende en mail til samsmedicin@gmail.com med emnet ”VKO”,
hvis I kende en læge eller flere, der kunne være interesserede i at have en stud.med med som
føl i 1-2 uge. Annemette vil ligge listen på grupperummet og hjemmesiden, så den er
tilgængelig for alle.
Annoncer i Practicus og Månedsskriftet
Annoncerne har været i begge skrifter og er i hvert fald blevet set af mange. Det har desværre
ikke givet så mange henvendelse som vi havde håbet på.
SAMS – medlemskab
Indmeldelse på hjemmesiden
Indmeldelsen via hjemmesiden virker desværre ikke længere. Jannik lavede den i sin tid og
Annemette kan ikke finde en løsning, der ligner denne. Proceduren er derfor ændret til at nye
medlemmer skriver en mail til samsmedicin@gmail.com med emnet ”Indmeldelse” og alle
deres oplysninger. Denne mail går derefter direkte til Annemette, som melder folk ind som
normalt. Samme procedure er indført for udmelding af SAMS, dog med emnet ”Udmeldelse”.
DSAM´s udmelding
Se evt. dagorden med uddrag af mailen fra Annette Gehrs, DSAM.
Vi synes at alle skal betale 50 kr direkte til os, som en hver anden basisgruppe. Dem der så har
lyst til også at være medlem af DSAM og kan se fordelene i dette med årsmøde, Practicus (som
også kan hentes gratis på nettet) samt diverse mails med info, skal være meget velkomne til

dette, men det er ikke et krav for at være medlem af SAMS og komme til vores møder og
arrangementer.
Katrine skriver til Annette og fortæller sandheden om SAMS. Så må vi afvente svar…
Vedr. medlemskab i DSAM, så ændre Annemette ordlyden på vores hjemmeside til ”mulighed
for at melde sig ind i DSAM” i stedet for ”opfordre til”.
Ansøgning til studenterpuljen
Vi ansøger ikke til dette, da vi har penge nok og andre vil have mere nytte af denne pulje.,
SAMS- PR
Opslagstavle
Denne skal opdateres og gøres mere synlig. Annemette, Louise og Cathrine opdaterer denne,
tirsdag den 13. september kl. 14-16.
MOK
Annemette står for MOK. Der skal reklame for Lægedage mm.
Husk billede af Roger Moore – vi skal have humoren til i SAMS
Hjemmeside
Annemette/Signe opdatere denne jævnligt. Medlemmerne opfordres til at komme med sjove
indslag og andre inputs til hjemmesiden. Disse kan sendes til samsmedicin@gmail.com.
Basisgruppe Fredagsbar – SAMS´ bar
Annemette, Louise, Poya og Poyas ven Cesar havde en rigtig hyggelig eftermiddag og aften.
Der var ikke så mange mennesker som vi havde håbet, men det var også sent på semesteret og
der manglede reklame for arrangementer.
Vores koncept er rigtig godt og kan med glæde gentages til næste basisgruppebar.
Poya laver et indslag til hjemmesiden med billeder af de medvirkende.
Penge fra PLO
Nogle at pengene er brugt på DSAM/FYAM årsmødet.
Resten vil vi benytte til kurser til medlemmerne.
Kommende arrangementer i efteråret
DSAM/FYAM Årsmøde
Der er 7 deltagere til årsmødet i år. SAMS betaler transport, mødet og efterfølgende middag
og fest. I alt 1200 kr. pr. deltager. Deltagerne står selv for overnatning, hvor 5 har valgt at
overnatte på samme hotel for hyggens skyld.
FORSK!2011
28.-29. september 2011. Vores indslag er den 29. mellem kl. 17-18. Emnet er ” Kvalitativ
forskning” med deltagelse fra Forskningsenheden.
Hjælpere til arrangementet: Cathrine, Annemette, Louise, Pernille, Peter, Anne-Sofie og Sara
Kagebagere: Peter og Anne-Sofie
Annemette opdatere vores folder, så den er klar. Peter sørger for udprint.

LÆGEDAGE
Pernille J. og Katrine J. har lavet en plakat med info omkring Lægedage 2011.
Tilmelding sker via en mail til samsmedicin@gmail.com med emnet ”Lægedage”, derefter vil
Pernille holde styr på tilmeldingerne. De skal bruge 3-6 personer om dagen og helst 6 stk
mandag og torsdag. Aktive medlemmer har fortrinsret, dernæst gamle medlemmer og
personer der har været med før.
PR for Lægedage kommer på Opslagstavlen, hjemmesiden, MOK og Facebook.
Pernille fra Lægedage kommer til månedsmødet 1. nov med briefing til os om arrangementet.

Kommende arrangementer i foråret
MIKAM+SAMS
Var planlagt til efteråret, men udskydes til foråret. Anne-Sofie (nyt medlem) bliver
sparingspartner til Katrine.
Emnet kunne meget vel være akupunktur i almen praksis.
SAMS + anden basisgruppe eller bare speciale
Vi har tidligere snakket om et fælles arrangement med GO om prævention eller
kønssygdomme. Det kunne også være en anden basisgruppe eller et andet speciale. Alle
muligheder er åbne. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag, som har deres
interesse. Vi snakker videre om det på næste månedsmøde.
BØRN HOS LÆGEN II
Katrine holder fat i PIPPI, så vi kan få et arrangement til foråret. PIPPI trækker det store slæb
ved dette.
Andet
Kommende månedsmøder
Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 16.30
Sarah bager kage.
Opfølgning på Årsmødet, FORSK!2011 og tilmelding til Lægedage.
Tirsdag den 1. november 2011, kl. 16.30
Pernille fra Lægedage kommer og fortæller om dette og vores arbejde.
Efter denne info spiser vi pizza og holder månedsmøde.

