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SAMS månedsmøde d. 8. oktober 2014 
 
Til stede: Godt 20 personer 
Referent: Anna Bech 
 
Årsmøder 
Opfølgning på DSAM/FYAM/SAMS’ Årsmøder i Kolding. Ca. 11 SAMS’ere fra 
København deltog. Det havde været nogle rigtig gode oplevelser.  
 
SAMS Årskampagne:  
Case-konkurrencer x 4 i december som adventkalender i MOK, Astrid H. vil 
gerne stå for dette. Der er kommet bolcher med SAMS-logo, som kan bruges 
i forbindelse med Årskampagnen. De står i rummet i Studenterhuset. 
Rekrutteringsgruppen har afholdt et arrangement hvor de gjorde reklame for 
SAMS til en TPK-forelæsning og stod med kaffe uden for auditoriet 
efterfølgende. Det var en succes. 
 
Karrieredag: d. 9.10 fra kl 12-16: Emilie Olsson og Anna Markussen kommer 
et par timer.  
 
Lægedage: d. 10.-14. november. Opfordring til at melde sig til, de mangler 
mange hjælpere. Fredag er dog lukket for tilmelding. Lægedage er virkeligt 
godt og kan anbefales. Gode kurser, lækker mad og hyggeligt samvær. 
Man får en gratis kursusdag for en dags arbejde som hjælper. (Praktiserende 
læger betaler 2500 pr. dag). Tidsrum: ca. kl. 7.30-16. Mere info følger d. 5. 
november til SAMS’ Månedsmøde.  
Nogle SAMS’ere har oplevet usikkerhed omkring tilmelding til Lægedage. 
Folk er ikke sikre på, om de er tilmeldte med den bekræftigelsesmail, de 
modtager. Det er de, når de har fået mailen. Kontakt gerne Marie Ramløv ved 
spørgsmål på mail: marie.ramloev@gmail.com 
Man kan som udgangspunkt regne med at få de dage, man er tilmeldt. Men 
det kan være, at man bliver ringet op hvis de mangler hjælpere andre dage. 
 
Efterårets kurser: 
Case-kursus d. 28.10 for alle, især dem på de yngre semestre.   
Kursus: Fra vugge til grav d. 27.11. Information og mulighed for tilmelding 
kommer snart. Plads til ca. 40 personer. 
Fordragsforslag til foråret: Gentagelse af ung læge-oplæg (Berit, måske om 
hendes oplevelser med Læger Uden Grænser). Gentagelse af I/H-
uddannelsesfordrag. 
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FYAMs Årskampagne:  
Mulighed for deltagelse mod at tage referat og være “praktisk gris”. Kontakt 
samskbh@dsam.dk hvis man har lyst. Skriv navn og ønskede dato + emne.  
Opgaver: hente mad, referat, lukke folk ind, rydde lidt op efter mødet. Foregår 
på CSS (det gamle Kommunehospital). Datoer kan ses i Facebookgruppen.  
 
Næste månedsmøde:  
d. 5. nov. kl. 17-18. Pernille fra Lægedage kommer fra kl. 17-17.30. 
Obligatorisk for deltagere på Lægedage at komme d. 5 nov. 
 
 
       


