SAMS København
Månedsmøde, 6. februar 2014
Store mødesal, Studenterhuset ved Panum, Nørre Alle 8, 2200 København N
Til stede: 18 medlemmer

1. Nyt fra undergrupperne


Forårsweekendgruppen

Tidspunkt: d. 28.-30. marts. Sted: Frivillig Centret i Herlev
Årskampagne og gynækologi som tema
Vi har fået penge fra PLU-fonden og vil også søge hos DSAM
Programmet er i gang med at blive lavet, der mangler ikke så meget. Vi skal bl.a. have et
praktisk kursus i gynækologisk undersøgelse. Formålet med weekenden er, ud over det
fagligge, socialt samvær med hinanden og med SAMS Århus. Derudover skal temaet for
Årskampagnen planlægges. Vi skal huske at søge penge fra DSAM til selve kampagnen
ikke kun til forårsweekenden. Har fået 10.300 kr til weekenden fra PLU-fonden.


Basisgruppebazar

Tidspunkt: Onsdag d. 19/2 kl. 15-16.30. Anders melder sig som ansvarlig for
koordineringen samt slideshow. Vi har bannere og T-shirts fra sidste år. Christina, Anders,
Marie og Maria står i boden.


Foredragsgruppen

Foredrag om den svære samtale d. 3. feb. var en succes.
Kommende foredrag:
- Foredrag om intro- og hoveduddannelsen i almen medicin i Region H.
Tidspunkt: Torsdag d. 13. marts kl. 17.00. Sted: Møderum 1, lokale 42.0.01
- Introduktion til Medibox.
Skal ske i forbindelse med et månedsmøde. Vi vil også få en kopi af programmet. Det er et
computerprogram med information til almen praksis, kan også bruges til noter mens man
er i klinik i almen praksis på 12. semester.
Der var flere gode ideer til foredrag i april.
Salli, Tine og Katrine vil gerne være med i foredragsgruppen.


Årskampagne – Jobportal

Det har været en succes! Aktuelt er der 4 jobs på portalen. Der går ca. 2-3 uger så er
stillingerne besat. Der er mange gode muligheder for job i almen praksis som afløser for
sekretæren, både i Kbh og Jylland. Det spreder sig hurtigt via mund-til-mund. Annemette
er blevet kontaktet af FADL ang. overenskomst mellem FADL og PLO med SAMS som
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sparringspartner. Lige nu er de medicinstuderende, som besætter stillingerne, dækket af
HK-overenskomst. Det er vigtigt at understrege, at vi på ingen måde agerer vagtbureau,
men blot formidler kontakten mellem medicinstuderende og de praktiserende læger.


Oprette nye afdelinger

Ny afdeling i Odense er ved at komme op at stå. Aalborg er også i gang.


PR-gruppen

Gruppen består af Søren, Anders, Signe, Michael og ’man kan aldrig blive for mange i PRgruppen’. Denne gruppe står for PR på forskellige medier såsom facebook, MOK og
opslagstavlen. Emilie melder sig som facebook-ansvarlig.
Nye foldere til Basisgruppebasar: Søren.
Marie sørger for opdatering af opslagstavlen.


VKO-liste

Emilie har listen med mailadresser til forskellige praktiserende læger. Hvis man vil i
kontakt med en af lægerne på listen, så skal man kontakte Emilie som er tovholder.


Internationalt samarbejde med FYAM

Det internationale samarbejde består af udveksling for yngre almenmedicinere
(Hippokrates-udvekslingsprogram). Det internationale udvalgt i FYAM har spurgt om nogle
fra SAMS vil hjælpe med at søge penge til disse ophold. Salli har kontaktet dem, der er
intet nyt.


Store Praksis-dag

Kathrine og Maria deltog. Der er lagt an til et kommende samarbejde med årlig SAMSdeltagelse i Store Praksis-dag. Store Praksis-dag svarer til lægedage, dog kun én dag
med kurser. De var glade for hjælperne fra SAMS.
Store Praksisdag ligger fast den sidste tirsdag i januar, hvor der er brug for ca. 2
SAMS’ere til at hjælpe til.

2. Artikler i Practicus og Intro-practicus
Aktuelle artikler i Practicus:
- SAMS Årsmøde (Marie og Maria)
- SAMS Jobportal (Marie og Maria)
- Intro til SAMS (Annemette sammen med Aarhus-formand Cathrine)
Kommende artikler?
Marie er ansvarlig for, at der bliver skrevet artikler til Practicus.
Sine har en artikel på vej.
3. Kommende datoer i foråret:
Onsdag d. 19. februar 2014: Basisgruppebazar, Panum
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Tirsdag d. 4. marts 2014: Månedsmøde
Torsdag d. 13. marts: Foredrag om intro- og hoveduddannelse i almen
medicin i Region H (NB: Dato efterfølgende ændret!)
Torsdag d. 10. april 2014: Månedsmøde
Tirsdag d. 6. maj 2014: Månedsmøde
Slutningen af juni – Sommerfest
Slutningen af august – DHL?

Tine Bendtsen, sekretær i SAMS København
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