SAMS København
Månedsmøde, 5. november 2014
1. Praktisk om Lægedage
Pernille fra Lægedage giver praktiske oplysninger til de SAMSere som har meldt sig
som frivillige. En arbejdsdag giver en gratis kursusdag. Praktisk information er sendt
ud på mail. Om Lægedage: Efteruddannelses kongres, 122 kurser (ca. 1/3 kræver
tilmelding) på 5 dage. 80 kursusledere og ca. 350 undervisere. 2748 deltagere, ca.
1000 kursister pr dag. En typisk dag: Vi mødes om morgenen og fordeler og
uddelegerer opgaver. Lægerne skal ikke registrere sig. Det gælder om at få dem
fordelt til de rigtige lokaler hurtigt. Båthorn vil angive at nu skal lægerne gå til deres
respektive kurser (starter kl. 9). SAMS opgave kan også være at agere
mikrofonholder, uddele evalueringsskemaer og generelt gå til hånde. Frokost billet fås
i skranken (sæt jer gerne ved de blå ”netværks-borde”). Om eftermiddagen er der igen
kurser, og opgaverne er ligesom om formiddagen.
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig – også hvis man får lyst i sidste øjeblik!
2. SAMS-stand på Lægedage
Dem som har kursusdag står i standen i pauserne. Flyers med kampagnen ”vind en
medicinstuderende for en dag”. Pernille vil gerne være ”præmie”. På kursusdagen
mødes vi om morgenen i skranken og aftaler hvem der står i standen hvornår. God
reklame for SAMS.
3. Arrangementer siden sidst:
Løbeskader
14-16 stk. Gik godt. 1 teoretisk del og 1 praktisk del med undersøgelsesteknikker. Der var
lidt for kort tid til den praktiske del.
Karrieredag
Det var gået fint.
Case kursus
Ca. 15 deltagere. 2 praktiserende læger som undervisere. Fik rigtig god evaluering af
deltagerne. Gentagelse af kurset er bestemt en mulighed. Desværre kiksede
annonceringen i MOK, da plakaten blev sat sammen med den forkerte tekst.
4. Nyt fra:
Foredragsgruppen
- Fra vugge til grav
D. 27. nov. 4 læger kommer og underviser. 4 cases/stationer, børneundersøgelse,
prævention, midaldrende + sportsskader, den ældre pt med lang medicinliste. Der vil være
mad og konkurrence.
- Rekrutteringsgruppe
Mandag d. 17. november efter TPK forelæsning kl. 15 ved LU overvejer vi at servere kaffe,
kage, SAMS bolcher og flyers til 1. semesters studerende for at gøre opmærksom på
SAMS. Tine vil søge frivillige til at hjælpe på FB.
- Case- og plakatgruppen
4 cases i MOK med bogpræmier (ligger i SAMS lokale i studenterhuset).
Sørens fine plakater er ikke hængt op endnu, men bliver hængt op i november.
5. Artikel til Practicus
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Denne gang har vi i KBH skrevet 2 artikler til Practicus: Søren har skrevet ”Rekruttering af
den nye DSAM-generation” og Katrine har skrevet ”En SAMSer i Nordvestgrønland”.
Forhåbentligt kommer begge artikler i bladet som udkommer i uge 51.
6. FADL’s udspil til Praksisassistent
Søren og Anders deltager i mødet med FADLs fokusgruppe (hvor også DSAM og PLO
er inviteret) om hvad en praksisassistent skal kunne og hvilke muligheder der er for et
kursus samt rammerne for en evt. fremtidig aftale. SAMSere med input til fokus
gruppen må MEGET gerne skrive til Søren og Anders på mail:
samskbh@dsam.dk eller sorenrc@hotmail.com eller andersphkarlsen@gmail.com
Både med ideer til hvad en praksisassistent skal varetage af opgaver, men også hvilke
opgave i ikke ville være trygge ved at udføre. Der blev nævnt mange funktioner:
- Visitationssamtaler
- Alt sekretærarbejde
- Blodprøver, CRP, INR kontroller, LFU, EKG
- Smear test og udtagning af spiral
- Kroniker samtaler
- Ukomplicerede UVI’er eller Strep A test.
- M.v.
7. Ny bestyrelse i SAMS
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer om at overveje at stille op til
generalforsamlingen til februar hvis det har interesse.
8. Næste månedsmøde/Julefrokost
Marie vil gerne ligge hus til næste månedsmøde d. 4. dec. med efterfølgende
julehygge. Hun vil lave en invitation på vores FB gruppe.
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