SAMS København
Månedsmøde, d. 12. marts 2015
Tilstedeværende:
Bestyrelsen:
Pernille, Lasse, Kathrine, Astrid, Mads og Louise
Deltagere i alt:
17 personer (primært nye ansigter, hvoraf ca. halvdelen er på bachelordelen, der har hørt om SAMS
til gårsdagens basisgruppebazar)
Varighed:
Møde: 17.00-17.45
Pizza: 17.45-18.30
Dagsorden:
1. Præsentation af SAMS
2. Præsentation af den Nye Bestyrelse
3. FYAM Årskampagne / Cresendo Qualitet
4. Kommende Arrangementer
a. Forårsmødet
b. DAF - Dansk Almenmedicinsk Forskningsdag
c. Rekrutteringsophold, Region Syd
d. DHL
e. Lægedage
f. Sommerkursus i Gerontologi
g. Næste Månedsmøde
5. Planlagte Foredrag i Forårssemesteret
6. Evt.

1. Præsentation af SAMS
Pernille præsenterer SAMS, herunder bl.a.:
- De mange fordele ved specialet Almen Medicin
- SAMS’ vision om at rekruttere fremtidens almen medicinere
- Eksempler på tidligere arrangementer i SAMS KBH (foredrag, practicusartikler, lægedage,
DHL, forårsweekender, årsmøder, kurser/møder gennem DSAM mm.)
- Muligheder for job i almen praksis via vores populære jobportal
- Den tætte tilknytning mellem DSAM, FYAM og SAMS 4 afdelinger i KBH, Århus, Odense
og Aalborg.
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2. Præsentation af den Nye Bestyrelse
Alle 6 bestyrelsesmedlemmer præsenterer kort sig selv med navn, semester og ansvarsområde. Der
gøres opmærksom på, at vi som sagt er en spritny bestyrelse, da hele den forrige bestyrelse
hovedsageligt enten var blevet færdiguddannede læger eller gået på barsel. Der bliver varmt opfordret
til, at vi i den nye bestyrelse, og i SAMS generelt, er meget lydhør overfor nye ideer, input samt
forslag til interessante foredrag mm.
3. FYAM Årskampagne / Cresendo Qvalitet
Pernille introducerer kort FYAMs årskampagne, der har fokus på kvalitet i almen praksis.
Der gøres reklame for Cresendo Qvalitet, hvor der nu kun er 2 pladser tilbage d. 18. august til
”Funktionelle Lidelser”. Der skal hjælpes med praktiske opgaver samt skrives referat. Deltagere kan
skrive på CV’et at de har deltaget i et kvalitetsprojekt. Tilmelding sker på samskbh@dsam.dk.
4. Kommende Arrangementer
Forårsmødet:
Pernille gør reklame for forårsmødet i Odense lørdag d. 28. marts fra kl 10-20. Temaet er
”Organisation og Politik – Fremtiden for Almen Praksis”. Der gøres opmærksom på, at selvom
tilmeldingsfristen er overskredet, er der fortsat mulighed for at tage kontakt til SAMS Odense eller
alternativt os i bestyrelsen, hvis man har lyst til at komme med.
DAF – Dansk Almen Medicinsk Forskningsdag:
Pernille annoncerer DAF, der foregår 18. marts fra 9-17 i Domus Medica. Man skal tilmelde sig på
forskning@dsam.dk for at deltage. Der vil være keynote speaker Frans Waldorff samt flere yngre
almen medicinere, der præsenterer deres forskning. DAF er således et godt sted at tage hen for at få
et indtryk af forskningsmulighederne i almen praksis, samt møde eventuelle bachelor/kandidat
vejledere.
Rekuttering Syd:
Louise introducerer muligheden for at komme afsted på et 2-ugers ulønnet rekrutteringsophold i
almen praksis til sommer i uge 27-35. Dette er arrangeret af Region Syd og Rekruttering i Almen
Praksis. Der er ansøgningsfrist d. 20. marts. Det er desværre kun kandidat studerende der kan søge.
Annoncen vil blive lagt på facebook efter månedsmødet, alternativt kan Louise kontaktes for
yderligere information.
DHL
Pernille annoncerer, at der er mulighed for som SAMS’er at deltage i årets DHL stafet, der foregår
24.-25. august. Der er budgetteret til dette arrangement, hvorfor deltagelse er gratis. Vi forventer at
stille 2 hold. Der er selvfølgelig også mulighed for at møde op uden at løbe for at hygge/heppe på de
tilmeldte.
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Lægedage
Kathrine introducerer samarbejdet med lægedage og fortæller om mulighederne samt fordelene ved
deltagelse for SAMS’ere, dvs. mulighed for 1 dags gratis kurser for 1 dags arbejde. Lægedage foregår
i uge 46.
Kursus i Gerontologi
Der gøres kort reklame for VKO-sommerkurset i gerontologi d. 10-14. august. Kathrine deltog sidste
år og beskriver kurset som udbytterigt og relevant for SAMS’ere. Der ligger information om kurset
på facebooksiden.
Næste Månedsmøde
Der gøres opmærksom på at næste månedsmøde er d. 14. april og at dette foregår i 42.0.01. Her vil
der også være hygge og gratis pizza efterfølgende.
5. Planlagte Foredrag i Forårssemesteret
Kathrine introducerer kort foredragsgruppens arbejde og de kommende foredrag i forårssemesteret,
herunder:
-

Foredrag om I og H-stilling i Region H, d. 19. marts, kl 17-19, i aud. 29.01.30
Foredrag om Akupunktur i Almen praksis, d. 27. april, kl 17-19, lokale følger
Månedsmødetema i maj omkring ”Stoplinjen” og rygestop i almen praksis, info følger

6. Evt.
Ingen foreslag, kommentarer eller spørgsmål
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