
SAMS Årsmøde 2013

Visionsworkshop

Samarbejde mellem SAMS Kbh og Aarhus

Spørgsmål 1: SAMS' visioner og mål er…?
• Oplysning om specialet almen medicin til studerende
• Samfundspolitisk engagement og information herom i SAMS-gruppen

• Information om hvad der rører sig i f.eks. PLO
• Mulighed for at være med til at tegne billedet af, hvad den kommende praktiserende

læge er (overfor patienter, medborgere m.m.)
• Etablering af socialt interessenetværk/networking med kommende kolleger
• Samarbejde og fællesaktiviteter med FYAM
• Fokus på SAMS allerede på bachelordelen for at skabe stabilitet i SAMS - komme faget 

nærmere inden 12. semester + sørge for at basisgruppen fungerer på daglig basis - 
medlemmer, der er der længere tid end et år

• Være med til at præge faget i fremtiden
• Hvordan bringer vi os foran i fht. hoveduddannelsesstilling
• Faglig sparring
• Formidle kontakten mellem almen praksis og studerende - bindeled
• Fremme overgangen fra medicinstudie til læge i introstilling
• Være en større del af DSAM - mere synlige, mere indflydelse

 
Spørgsmål 2: Hvilke fælles arrangementer skal de to afdelinger have?

• 1 årligt årsmøde med mere socialt samvær
• Årlig SAMS-weekend med workshops, vidensdeling og network
• Sommer/forårscamp/weekendseminar/hyttetur  
• Længere planlægningsperiode for events i efteråret (foredrag, workshops osv.)

• Evt. fælles brainstorming for efterårets events på forårets hyttetur
• Fælles praktisk workshop
• Lægedage
• Julefrokost
• Ekskursion - f.eks. til Tyskland, Sverige, udkantsdanmark

 
Spørgsmål 3: Hvordan kan vi hjælpe og bruge hinanden?

• Idédeling/erfaringsudveksling på facebook via en lukket gruppe for både SAMS Kbh og 
SAMS Aarhus 

• Invitere hinanden til foredrag og arrangementer
• Dele materiale (f.eks. foldere, powerpoint præsentationer m.m.)
• Dele kontakter
• Dele VKO-liste

 
Spørgsmål 4: Hvordan skal kommende årsmøder holdes?

• Tid:
• Weekendtur i forårssemestret 

• Sted: 
• Samme sted som DSAM/FYAM årsmøde
• I en anden sammenhæng end DSAM/FYAM

• Form: 
• Mulighed for fest og overnatning
• Skiftes til at arrangere - afdelingerne skiftes til at have hovedansvaret fra år til år
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• Færdighedstræning, oplæg, workshops
• Økonomi:

• Søge penge hos DSAM
 

• Afstemninnger:
• Enighed om at man gerne vil bruge 2 weekender om året på SAMS
• Enighed om at SAMS årsmøde fortsat skal afholdes lørdagen efter DSAM/FYAM 

årsmøde
• Enighed om at det skal skifte fra arrangement, hvilken afdeling, der afholder 
• Vedtaget at SAMS København afholder en weekend i foråret med sociale 

arrangementer, oplæg osv.
 
Spørgsmål 6: Andre idéer?

• Fælles SAMS-facebookgruppe 
• Fællesforum på SAMS-hjemmesiden i stedet for facebook
• iGroups

 
 

Lægetorvet på Lægedage

Spørgsmål 1: Hvad skal temaet være i år?
• Jobportalen - klumme på SAMS hjemmeside 

• Vedtaget som tema på Lægedage
• Anders, Søren og Marie (alle fra SAMS København) vil gerne være ansvarlige

• Frivillig ophold i praksis (SAMS Aarhus)
• Finde læger der gerne vil komme ud og holde foredrag/workshops
• Samarbejde mellem almen praksis og studerende

 
Spørgsmål 2: Hvad vil vi opnå med at stå på standen?

• Spørgeskema til lægerne: Hvad tror du, en stud med kan? Plancher med hvad vi så kan
• Konkurrence: Vind en studerende for en dag!
• Fortælle hvem vi er
• Jobs, forskningsmuligheder
• Styrke samarbejdet på tværs; DSAM, FYAM

 
Spørgsmål 3: Hvordan kan vi opnå det?

• Foldere - á la VKO 
• Flyers om jobportal
• Flyers om hvad SAMS er (generelt)
• QR-kode
• Diasshows
• Musik, lyd, billeder, plakater
• Konkurrence
• Plancher med hvad vi kan

 
Spørgsmål5: Andre idéer?

• Annoncer i Practicus/månedsskriftet
 
 

SAMS-medlemmer
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Spørgsmål 1: Hvad kunne du tænke mere/mindre af i
SAMS?

• Oplæg omkring praksis
• Større kontaktområde (Aarhus)
• Praktikophold
• Vidensdeling
• Mere socialt + ud og se - arrangeres på skift i Kbh og Århus
• Samarbejde mellem Kbh og Århus 
• Undergrupper

• Århus-København kontaktgruppe
• Parallelle grupper i de to byer
• Fælles FB-gruppe hvor de forskellige undergrupper kan dele hvad de laver
• SAMS nationalt ansvarsgruppe
• Jokergruppe - medlemmer der hjælper til i forskellige grupper ved behov

• Mere struktur og planlægning af semestrets forløb
• "Alment praktiserende for en aften" - et kursusprincip i Aarhus
• Fælleskalender med forskellige farver
• Gratis weekendtur med spændende foredrag og oplæg
• Besøg i praksis
• Flere foredrag - 3-4 pr. semester
• Workshops med praktisk viden
• Mere fokus på journal-audit
• Mere fokus på forskning
• Lave "how-to-forsk" til medlemmerne

 
Spørgsmål 2: Hvad kan SAMS bruge hinanden til?

• Vidensdeling
• Udbrede netværk
• Udvekslekontakter + gode idéer 
• Sparringspartner
• Adgang til VKO-liste

 
Spørgsmål 3: Idéer til hvervning af nye medlemmer

• Starte foreninger i Aalborg og Odense
• Flere tilbud
• Dias i pausen
• Basisgruppebazar/foreningsbazar
• Synlighed
• Sociale arrangementer
• SAMS fodboldhold
• Gode oplæg, færdighedstræning
• Hvordan får vi drenge med?
• Sorte T-shirts (så vi ikke ligner cateringpersonale)
• Flere praktiske hands-on arrangementer
• Adgang til mailadresser på alle medicinstuderende
• Bedre opslag i MOK/Acuta
• Faste plakater hængende med info om hvad medlemmerne får ud af at være i SAMS
• Intro-practicus til uddeling
• Gå til forelæsning på tidlige semestre og reklamere for SAMS

 
Spørgsmål 4: Hvordan får vi fat i de studerende, der er i klinik?
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• MOK/Acuta
• Mail
• Skal man fanges inden man kommer i klinik?
• Billeder af events
• Federe arrangementer
• Mund-til-mund (orientering om SAMS)

 
Spørgsmål 5: Andre idéer?

• Mere samarbejde med FYAM
• Forskningsarrangementer

 

Oprettelse af SAMS afdelinger

Spørgsmål 1 + 2: Hvordan får vi Aalborg og Odense med?
• Lave infoaften for Aalborg i Aarhus og for Odense i København - tage godt imod og hjælpe 

med at starte
• Artikel og vejledning i opstart
• Afholdelse af opstartsmøde
• Løbende hjælp til at få dette i gang
• Aarhus og København til opfølgende møder i Aalborg/Odense
• Aarhus inviterer Aalborg til månedsmøde (det samme med Købh/Odense)
• Artikel med link og mail til bestyrelse med hjælp til opstart
• Personlig kontakt - støtte til ALT
• Kontakt Aalborg sygehus - infor til kandidatstuderende
• Med til infodag i Aalborg sammen med FADL
• Invitere til vores arrangementer
• Besøg i praksis muligt for Aalborg
• Få fat i maillister fra studiekontor
• Odense/Aalborg med på sigt, når Arhus og København er kørt godt sammen med samme 

grundlag
• Kontakt til Odense: Kontakt Lene (Nina Margrethe har kontakten)

 
Spørgsmål 3: Andre idéer?

• Lave fælles SAMS FB-side og invitere studerende i Aalborg og Odense med
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