SAMS København
Månedsmøde, d. 4. marts 2014
Til stede: Maria, Tine, Anders, Marie, Emilie (ny), Iman (ny), Astrid (ny), Ea (ny), Julie (ny),
Sivert (ny), Thorbjørn (ny), Marie.

1. Intro til SAMS v. Anders - PowerPoint
Anders introducerer de nye for SAMS med fint powerpoint show, det indeholder bl.a.:
Opbygning (DSAM, FYAM og SAMS), formål, månedsmøder, vi er med på Lægedage i
Bellacentret (1 dags arbejde og 1 dags gratis kursus), vi er også med til DSAMs Årsmøde.
Der afholdes ca. 4 foredrag pr semester, og de kommende foredrag præsenteres. Ang.
Undergrupper så skal nye medlemmer endeligt bare sige til hvis de vil være med!
Basisgruppebazar 2 gange om året, hvor vi har en stand med udstyr og prøver at skabe
interesse for specialet. På samme måde deltager vi i Karrieredag en gang om året
sammen med FYAM og DSAM. Jobportalen, den nuværende Årskampagne, som har fået
meget ros, nævnes også! Forårsweekend 28. – 30. marts med fokus på Gyn/Obs med GU
øvelse på CEKU samt foredrag om udsatte gravide, planlægning af næste år, SAMS
Aarhus er også med. VKO listen hvis man er interesseret i 2 ugers valgfrit klinisk ophold i
praksis. Medlemskab koster 225 kr årligt og man melder sig ind på DSAMs hjemmeside.
2. Nyt fra undergrupperne:
 Basisgruppebazar – v. Maria
o Gik rigtig godt. Stadig svært at konkurrere mod SATS og SAKS, men
remedierne hjalp rigtig meget, og der var flere interesserede (og flere af
disse var til stede ved månedsmødet). Maria, Anders, Marie og Christina var
med. De nye foreslår, at vi skal have noget mad/slik i vores stand. Ville det
være en ide med præmier i form af fx en quiz om almen medicin eller en
konkurrence om hvem der kan få det højeste peak flow ect.?
 Foredragsgruppen – v. Maria
o Foredrag om intro- og hoveduddannelse (af Maria)
 Ny dato: d. 24. marts kl. 17.00
 Lokaler endnu ikke på plads
o Kost som en del af behandlingen (af Salli)
 Torsdag d. 3. april?
o Løbeskader arrangeret (af Katrine)
 Torsdag d. 2. oktober kl. 17
 Evt. samarbejde med SIMS
 SAMS forårsweekend d. 28.-30. marts i Herlev – v. Marie
o Årskampagne og Gyn-obs på CEKU lørdag + foredrag søndag om udsatte
gravide samt et foredrag som højst sandsynligt kommer til at handle om
blødningsforstyrrelser, men vi afventer endeligt svar.
o Tilmelding til Marie Ramløv: marie.ramloev@gmail.com
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PR-gruppen – v. Anders?
Ikke så meget nyt.
Jobportalen – v. Marie?
o FADL og PLO har holdt møde om en aftale ang. brug af praksisassistenter i
almen praksis. PLO vil gerne have SAMS ind over til et samarbejde. Vi
afventer stadig svar fra PLO. Koordinerer med SAMS Aarhus.
o Skal det være muligt for andre end praktiserende læger at slå jobs op på
Jobportalen? Vi har fx fået henvendelse fra en som har svaret på indlæg på
netdoktor.dk som gerne vil slå jobbet op på Jobportalen da han stopper. Lidt
blandede meninger: Det var formålet at det kun skulle være til almen praksis
men jobbet er relevant for almen medicin og en god reklame for SAMS. Vi
blev enige om at slå det op på FB og hjemmesiden, men ikke i jobportalen.
VKO-liste (Klinisk ophold i almen praksis) – v. Maria
Der er mulighed for at komme i klinisk ophold i almen praksis via SAMS.
Man skriver til Emilie på vkosamskbh@gmail.com, hvis man er interesseret. (eller til
samskbh@dsam.dk)
Oprette nye afdelinger – v. Maria
o Katrine Kongsgaard har kontakt til Aalborg, hvor der er ved at blive oprettet
en SAMS-afdeling. Vi hjælper dem med opstarten. Aalborg er inviteret til
Forårsweekenden.
o Marie tjekker op på, om der skulle være en kontakt i Odense (det er nævnt i
et tidligere referat, men det er gået lidt i stå!)
Ny undergruppe: Hvervning af nye medlemmer
o Rekrutering af nye SAMS’ere. Især på de tidligere semestre.
o Astrid, Emilie og (måske) Thorbjørn vil gerne være med i gruppen efter
endnu et par møder (de er helt nye og ikke medlemmer endnu). Hvem vil
være tovholder?
o Ideer: SAMS er ikke kun for de ældre studerende! Kurser og foredrag for de
lidt yngre semestre. Kursusbeviser. Mere synlige i MOK – en reklame hver
uge. Brevkasse i MOK? Præsentation af SAMS til forelæsninger på 1. og 2.
semester og vise hvem er vi i SAMS. Især ifm. TPK hvor de studerende jo
skal ud i Almen Medicin.

3. Artikler til Practicus
 Sine – kvalitetsprojekt – status? (Ikke med til mødet).
 Marie: Ny artikel på vej med opfølgning til artiklen om Jobportalen. ”Vind en
medicinstuderende”: på fredag skal en stud.med. ud til den praksis som vandt
konkurrencen, artiklen skal bl.a. indeholde et efterfølgende interview med den
praktiserende læge.
 Artikel om Forårsweekenden.
4. Nyt fra FYAM – v. Maria
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FYAM Stormøde om 1813 d. 13. marts kl. 17.00 på Herlev hospital.
Hvor mange kommer? Fælles transport?
FYAM International
Deres vision er at få unge læger i udvekslingsophold i udlandet. De vil meget gerne
have hjælp fra SAMS. Oplæring i ansøgningsproceduren og være med til at lave et
fedt indslag på DSAM/FYAM-Årsmødet. Interesserede SAMS’ere kan kontakte
Salli, som vil stå for kontakten til FYAM International.
WONCA 2014 (International konference for almen medicin d. 2.-5. juli i Lissabon) –
SAMS er inviteret!
Det er billigere for studerende, og Christian Vøhtz foreslår at vi søger fx 5 stk
rejselegater à 3000,-. Så skal man selv have et par tusinde op af lommen.
Alternativt kan vi høre DSAM, om de vil dække tilmeldingsgebyr på 4-5 stud.med. til
WONCA (100 euro pr. næse). www.woncaeurope2014.org
Interesserede kan skrive til Maria ztc412@alumni.ku.dk eller samskbh@dsam.dk

5. Nyt fra eksterne samarbejdspartnere
 Reklame for Gerontologi-kursus udbudt af KU. Maria var på det sidste år og kan
varmt anbefale det. Meget relevant for almen praksis. De vil gerne reklamere på
vores hjemmeside.
 RAP – rekrutteringsprojekt i region syd. Vil også gerne reklamere på vores
hjemmeside mm.
o Maria går videre med det.
 Maria er blevet kontaktet mhp. et rekrutteringsprojekt, som er ved at blive
opstartet i Region Sjælland
o Maria går videre med det.

Næste månedsmøde: d. 10. april.
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