
Referat	  af	  månedsmøde	  29.05.2012 
 
Til	  stede:	  Annemette,	  Poya,	  Peter,	  Signe,	  Zarah,	  Katrine	  G,	  Maria.	   
 
Referent:	  Maria 
 

1.	  Evaluering	  af	  foredrag:	  “Hvorfor	  er	  alternativ	  behandling	  så	  udbredt?”	  	  
ved	  lektor,	  ph.d.	  Inge	  Kryger	  Pedersen.	  
Der	  kom	  7	  deltagere.	  Set	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  var	  eksamensperiode,	  og	  at	  vi	  kun	  
havde	  varslet	  en	  uge	  forinden,	  var	  det	  et	  ok	  fremmøde.	  Til	  gengæld	  gav	  det	  
mulighed	  for	  en	  god	  debat	  og	  mange	  spørgsmål,	  at	  vi	  ikke	  var	  flere.	  	  
	  
Foredraget	  var	  rigtig	  godt	  og	  relevant,	  og	  vi	  fik	  en	  god	  forståelse	  for,	  hvorfor	  
patienterne	  benytter	  alternativ	  medicin.	  Det	  var	  desuden	  spændende,	  at	  det	  var	  
en	  foredragsholder	  med	  ikke-‐medicinsk	  baggrund,	  som	  kunne	  bidrage	  med	  et	  
andet	  -‐	  mere	  kvalitativt	  -‐	  perspektiv.	  	  
	  
For	  kort	  at	  resumere,	  handlede	  foredraget	  om	  patienternes	  selvforklarede	  
årsager	  til,	  at	  de	  benytter	  alternativ	  behandling.	  	  
Inge	  fortalte,	  at	  det	  stigende	  forbrug	  af	  alternativ	  behandling	  ikke	  skal	  ses	  som	  
en	  konkurrent	  til	  den	  lægevidenskabelige	  medicin,	  men	  derimod	  som	  et	  
supplement.	  -‐	  Faktisk	  er	  de	  patienter,	  der	  benytter	  sig	  af	  alternativ	  behandling,	  
dem	  der	  går	  mest	  til	  lægen.	  	  
I	  alternative	  behandlingsformer	  definerer	  man	  ikke	  blot	  sundhed	  (negativt)	  som	  
værende	  fravær	  af	  sygdom,	  men	  også	  (positivt)	  som	  det	  at	  være	  velbefindende	  
og	  i	  balance,	  hvilket	  brugerne	  finder	  tiltrækkende.	  Af	  andre	  årsager	  blev	  bl.a.	  
nævnt:	  Helgardering	  –“så	  har	  jeg	  gjort	  hvad	  jeg	  kunne”,	  åndelighed,	  selvomsorg,	  
opmærksomhed	  for	  kroppen,	  selvansvarlighed	  samt	  opmærksomhed	  fra	  
behandleren	  (alternative	  behandlere	  bruger	  i	  gennemsnit	  4	  gange	  mere	  tid	  på	  
patienten	  end	  læger	  gør).	  
	  

2.	  Besøg	  fra	  Christian	  Vøhtz	  fra	  FYAM	  -	  Pernille	  (v.	  Annemette)	  
Pernille	  har	  talt	  med	  Christian	  Vøhtz	  om	  deltagelse	  på	  et	  månedsmøde.	  Han	  
havde	  ikke	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  dette	  møde,	  men	  kunne	  komme	  torsdag	  den	  
6.	  september.	  Dette	  er	  derfor	  datoen	  for	  vores	  første	  månedsmøde	  efter	  
sommerferien.	  Christian	  Vøhtz	  kommer	  bl.a.	  for	  at	  høre	  hvem	  vi	  er	  og	  for	  at	  
fortælle	  om	  FYAM.	  
	  



3.	  Hjemmeside	  hos	  DSAM	  -	  Pernille	  (v.	  Annemette)	  
Vi	  må	  få	  en	  hjemmeside,	  www.sams.dsam.dk,	  og	  et	  faneblad	  på	  dsam’s	  forside	  på	  
linje	  med	  FYAM	  og	  DSAM	  samt	  et	  tilsvarende	  logo	  i	  stil	  med	  FYAM’s	  og	  DSAM’s!	  
Dette	  vil	  gøre	  os	  meget	  mere	  synlige	  for	  praktiserende	  og	  yngre	  læger.	  Det	  bliver	  
muligvis	  effektueret	  i	  sommerferien,	  så	  siden	  er	  klar	  til	  næste	  semester.	  Anette	  
Gjers	  kommer	  sandsynligvis	  til	  at	  administrere	  hjemmesiden.	  	  
Bestyrelsen	  mødes	  i	  slutningen	  af	  juni	  for	  at	  diskutere,	  hvad	  der	  skal	  være	  på	  
hjemmesiden.	  
	  

4.	  Hvad	  sker	  der	  med	  SAMS-medlemskabet,	  når	  man	  bliver	  kandidat?	  -	  
Pernille	  (v.	  Annemette)	  
Ifølge	  Anette	  Gjers	  overgår	  man	  automatisk	  til	  at	  blive	  FYAM-‐medlem,	  når	  man	  
bliver	  kandidat.	  Det	  er	  dog	  uklart,	  hvordan	  de	  ved,	  at	  man	  er	  blevet	  kandidat.	  
Sandsynligvis	  skal	  man	  selv	  meddele	  det.	  Pernille	  følger	  op.	  
	  

5.	  Mulighed	  for	  vikariat	  i	  uklassificeret	  stilling	  i	  almen	  praksis	  	  -	  Pernille	  
(v.	  Annemette)	  
Det	  er	  kun	  fase-‐3	  læger	  -‐	  dvs.	  læger	  på	  sidste	  del	  af	  speciallægeuddannelsen	  for	  
almen	  medicin	  -‐	  der	  må	  tage	  uklassificerede	  stillinger	  i	  almen	  praksis.	  Dette	  er	  
en	  overenskomstmæssig	  beslutning,	  som	  muligvis	  er	  lavet	  med	  PLO	  på	  
regionniveau.	  Det	  bliver	  nok	  svært	  for	  os	  som	  medicinstuderende	  at	  få	  dette	  
ændret.	  Vi	  vil	  derfor	  høre	  FYAM	  (Christian	  Vøhtz	  d.	  6.	  sep.),	  om	  de	  vil	  tage	  sagen	  
op.	  Hvis	  man	  gerne	  vil	  tage	  vikariat	  inden	  fase	  3,	  er	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  
den	  mulighed	  at	  tage	  til	  Norge,	  hvor	  man	  gerne	  må.	  
	  

6.	  Opdatering	  af	  VKO-listen	  -	  Annemette	  og	  Maria	  
Der	  er	  fundet	  en	  lang	  liste	  over	  praktiserende	  læger	  i	  København	  og	  lavet	  et	  
udkast	  til	  en	  folder/brev.	  Vi	  møder	  personligt	  op	  og	  afleverer	  dette	  for	  at	  få	  mest	  
udbytte.	  Annemette	  og	  Maria	  mødes	  i	  sommerferien	  og	  går	  videre	  med	  det.	  
Desuden	  kan	  det	  nævnes,	  at	  Peter	  har	  fået	  VKO	  hos	  en	  læge	  i	  København	  i	  4	  
dage.	  Peter	  har	  selv	  god	  erfaring	  med	  at	  gå	  personligt	  ud	  med	  brev	  eller	  
lignende,	  da	  der	  ellers	  ikke	  bliver	  svaret	  tilbage.	  Han	  vil	  lægge	  et	  godt	  ord	  ind	  for	  
os	  mhp.	  at	  få	  denne	  læge	  på	  VKO-‐listen.	  
	  

7.	  Udsendelse	  af	  mail	  om	  nye	  regler	  for	  medlemskab	  -	  Maria	  
Denne	  er	  skrevet.	  Sendes	  ud	  med	  referat.	  	  
	  



8.	  Underskrivelse	  af	  forretningsorden	  -	  Katrine	  
Katrine	  skal	  bruge	  følgende	  dokumenter	  for	  at	  få	  adgang	  til	  vores	  bankkonto:	  
-‐	  Forretningsorden.	  	  

Denne	  blev	  til	  mødet	  underskrevet	  af	  bestyrelse	  (pånær	  Pernille)	  og	  
to	  vitterlighedsvidner.	  

-‐	  	  Referat	  fra	  seneste	  generalforsamling.	  	  
Dette	  mangler	  at	  blive	  underskrevet	  af	  Katrine	  J,	  som	  Katrine	  G	  
kontakter.	  

	  

9.-10.	  Oversigt	  over	  efterårets	  arrangementer	  
• Kvalificering	  til	  introstilling	  -‐	  Signe	  og	  Ivan,	  oktober	  

Ivan	  og	  Signe	  går	  videre	  med	  planlægningen.	  Arrangementet	  
kommer	  bl.a.	  til	  at	  handle	  om,	  hvor	  man	  skal	  lægge	  sit	  fokus	  både	  
under	  og	  efter	  studietiden	  for	  at	  kvalificere	  sig	  til	  en	  introstilling.	  
Der	  stiles	  mod	  afholdelse	  i	  oktober.	  	  

• Faglige	  oplæg	  under	  månedsmøderne	  -‐	  (Alle)	  
Zarah	  vil	  gerne	  holde	  fagligt	  oplæg	  i	  oktober.	  

• Børn	  i	  praksis	  2	  -‐	  Peter	  
Maria	  Schwensson,	  der	  stod	  som	  ansvarlig,	  bliver	  færdig	  nu	  til	  
sommer.	  Peter	  vil	  gerne	  overtage	  og	  gå	  videre.	  

• Forskningsår	  -‐	  Maria	  
Kristine	  Bruun	  og	  Katrine	  Johnsen	  har	  tidligere	  givet	  udtryk	  for,	  at	  de	  
gerne	  vil	  komme	  og	  fortælle	  om	  deres	  forskningsprojekt/-‐år.	  Maria	  
kontakter	  dem.	  

• Specialet	  almen	  medicin	  -‐	  Annemette	  og	  Maria	  
Hvad	  indebærer	  specialet,	  og	  hvordan	  kommer	  arbejdsdagen	  til	  at	  
være	  ud	  som	  almen	  mediciner	  i	  egen	  praksis?	  Evt.	  spørge	  tutorlæger	  
fra	  karrieredag	  eller	  den	  læge,	  der	  holdt	  foredrag	  om	  stor/lille	  
praksis.	  

• (Medicinalfirma)	  
Zarah	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  et	  medicinalfirma,	  som	  har	  tilbudt	  at	  
holde	  et	  foredrag	  for	  SAMS.	  Der	  var	  til	  mødet	  forskellige	  holdninger	  
til	  dette.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  folk	  godt	  selv	  sortere	  eventuel	  reklame	  
fra	  brugbar	  information,	  men	  vi	  skal	  også	  tænke	  os	  om	  og	  overveje,	  
om	  SAMS	  vil	  associeres	  med	  et	  medicinalfirma.	  Vi	  vil	  lige	  vende	  det	  
med	  DSAM	  først	  for	  at	  få	  deres	  “tilladelse”.	  



	  

Næste	  år:	  

• Poya	  (som	  bliver	  færdig	  til	  sommer!)	  vil	  gerne	  komme	  om	  et	  års	  tid	  og	  
holde	  et	  oplæg	  om	  sine	  KBU-‐ophold	  og	  erfaringer	  som	  ny	  læge.	  
	  

Næste	  månedsmøde	  
Dato	  for	  næste	  månedsmøde	  er	  torsdag	  d.	  6.	  september.	  
	  

Eventuelt	  
Husk:	  5.	  oktober	  er	  der	  årsmøde	  med	  DSAM/FYAM!	  	  
	  
	  
	  


