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SAMS København 
Månedsmøde, 19. marts 2013 
Referat 
 
Til stede:6 
 

1. Evaluering af basisgruppebazar 

3 SAMS’ere hjalp til ved arrangementet. Der var stor interesse for SAMS, vores orange 
dug og lakridserne, og der blev delt mange foldere ud. De andre basisgrupper havde 
medbragt deres opslagstavle, men det kunne vi ikke, da den hang sammen med en 
anden basisgruppes tavle. Derfor kunne det være en idé med en planche til næste gang. 
Forslag til forbedringer: Mere interaktivt, f.eks. i form af 

- Strep A test 
- Sundhedsprofil med BT-måling, blodsukker m.m. og samtidig snak om praksis 

forebyggende funktion 
- Anlægning af p-stav, spiral eller andet på fantom 

 

2. Evaluering af Diabetes-foredrag d. 19/3 

Foredragsholder var Thomas Drivsholm, som var meget inspirerende og engageret. 
Meget interessant foredrag – emnet afveg dog lidt fra den overskrift, der havde været på 
plakaterne og vores hjemmeside.  
Næste gang skal vi skrive foredragets omtrentlige varighed på plakaterne, samt prøve 
ikke at lægge det samtidig med andre arrangementer; i aften var det Forniks og deres 
foredrag om hjernen og kærlighed, der var det største trækplaster. 
 

3. SAMS Århus 

Annemette informerede om, at SAMS er blevet (gen)oprettet i Århus, og at vi fremover 
skal dele hjemmeside med dem. Det blev desuden diskuteret, om vi skal dele facebook-
side. Dette var der ikke stemning for, idet facebooksiden mest bruges til koordinering af 
lokale events. 
Vi diskuterede, at det er en mulighed, at VKO-listen på et tidspunkt kunne deles med 
Århus, hvis ingen fra København har benyttet sig af tilbuddet – specielt mht. de læger, 
der bor i Jylland. 
Annemette snakker med Anette om, hvorvidt vi skal dele budget med Århus – de 10.000 
kr, som SAMS har haft til rådighed årligt, har indtil nu været tilstrækkeligt, og derfor må 
der findes en løsning på dette. 
Marie er kontaktperson til Århus, hvis dette bliver nødvendigt, da hun jævnligt er derovre. 
Vi skal opfordre SAMS Århus til at deltage i DSAM/FYAM årsmødet. 
 

4. PLU-fonden 
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Der skal søges penge – Annemette får fat i den tidligere formand og finder ud af, hvordan 
det fungerer. Der er ny frist for ansøgning i maj. 
 

5. Kommende foredrag 

Maria har flere gange forsøgt at kontakte den foredragsholder fra Lægedage, som holdt 
et oplæg om invandrerpatienten. Dette bliver sandsynligvis ikke til noget her i foråret. 
Flemming Skovsgaard har ikke svaret, men dette foredrag om akutmedicin er heller ikke 
helt så relevant efter nedlæggelsen af lægevagten i Region H. 
Det blev foreslået, at vi kan tage til foredrag og arrangementer, som DSAM og FYAM 
afholder i stedet for at invitere nogle af de samme oplægsholdere. 
Idéer til små oplæg, der kan ske i forbindelse med månedsmøde: 

- Stud.med. der har skrevet bacheloropgave/kandidatopgave i almen medicin holde 
oplæg om dette 

- En læge i fase 3 af hoveduddannelsen i almen medicin holde oplæg om hvordan 
det er at være i hoveduddannelse, skiftet mellem at være på afdeling og i praksis 
m.m. (skriv evt. til Christian Vøhtz for en kontakt) 

Idéer til større oplæg/foredrag: 
- En praktiserende læge fortælle om hverdagen i almen praksis – alle aspekter fra 

patientkontakten til økonomi på et niveau der er relevant for medicinstuderende på 
alle semestre. Evt. én af dem, der er med på Karrieredage?  
Marie står for dette, planlagt til at foregå i midten af september, lige efter 
studiestart. 
 

6. Kommende månedsmøder 

30. april: Der skal bl.a. diskuteres Lægedage, DSAM/FYAM årsmøde, status på 
kommende foredrag m.m. 
 

7. Sommerfest 

Annemette lægger baggård og grill til d. 22. juni  

 

8. Eventuelt 

Der skal skrives en lille notits om SAMS til rusbogen – Marie står for dette. 
Der skal et billede af SAMS i scorebogen. 
 
Facebook-siden skal lukkes, og dem der liker den, skal inviteres til facebook-gruppen i 
stedet for! 
 
Der skal være en lille notits om SAMS i Lægedage-kataloget – Annemette snakker med 
Anette om dette.  
 
Der skal skrives lidt på vores hjemmeside, om hvad SAMS-kontingentet går til. SAMS-
kontingentet er væsentligt højere end de andre basisgruppers, hvilket er et modargument 
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for nogle af dem, der overvejer at melde sig ind. Derfor skal der stå et sted, hvad man 
betaler for (medlemskab af DSAM og derfor reduceret pris på deres arrangementer m.m.) 
 


