SAMS København
Månedsmøde, 2. december 2013

1. Julefrokost
Nu på fredag, den 6. december kl. 18 hos Annemette – adresse på FB-eventet for
julefrokosten. Husk at medbringe lille pakke, max 10 kr og drikkevarer til sig selv. SAMS
København betaler maden. Søren laver en reminder på hjemmesiden om at huske at
tilmelde sig på FB!
2. Status fra undergrupper
Foredragsgruppen
Foredrag den 9. december 17.30 i miniauditoriet på Panum. En praktiserende læge fra et
stort lægehus i Næstved kommer ud og fortæller om livet i et stort lægehus. Derudover
sidder han i ansættelsesudvalget i region Sjælland, og vil fortælle om lidt om ”CVoptimering”. Se opslag for dette i MOK samt på Facebook.
Mette Hauge er i gang med at planlægge oplæg om døden – har kontakt til en dygtig
hospitalspræst, en palliativ læge og et forældrepar, der har mistet et barn. Dato ikke
fastlagt, men bliver i februar.
Maria står for et foredrag i marts om hoveduddannelsen i almen medicin og hvordan man
får sådan én.
Mette Hauge har snakket med Thomas Greibe fra MediBOX om at komme og holde et
oplæg + gratis abonnement på MediBOX. Mette Hauge har også talt med Kirsten
Kristensen om at lave noget hands-on gynækologi, der skal dog skaffes nogle underliv!
Opfordring til at alle kan bidrage med spændende foredrag eller workshops – bare kontakt
foredragsgruppen! Marias mail er: ztc412@alumni.ku.dk
Forårsweekendgruppen
Der er søgt penge i PLU-fonden, har ikke fået svar endnu. Det bliver sandsynligvis den
sidste weekend i marts 2014. Gruppen brainstormer på tema, intet fastlagt endnu – det
bliver meldt ud i januar.
Spejderhytte i Søndermarken, lige ved Valby station skulle være billig.
Lægedage
Tak for i år – SAMS’erne var gode og kursister og Lægedage-sekretariatet var superglade
for hjælpen.
Overvej om stillingen som bookingmedarbejder er noget for dig til næste efterår – det er en
super mulighed for at starte/udvide sit netværk i den almenmedicinske verden. Kontakt
Marie, for yderligere information på marie.ramloev@gmail.com
Jobportalen
SAMS’ årskampagne – en mulighed for de praktiserende læger for at slå jobopslag op på
SAMS’ hjemmeside! Pt er der 3 jobopslag på hjemmesiden, alle i København.
Hvis man tilmelder sig SAMS’ nyhedsbrev, får man en mail hver gang, der kommer et nyt
jobopslag op på hjemmesiden. Jobopslagene kommer også i MOK løbende, alle 3 er i
MOK i dag.
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Gruppen sender Århus en mail om status på jobportalen samt en plakat, de kan hænge op
i Århus.
Gruppen hænger nogle plakater op på Panum for at rekruttere arbejds”tagere”.
PR-gruppen
Hvis der nogen, der har gode idéer/bidrag til hjemmesiden, så skriv til Søren,
sorenrc@hotmail.com 

3. Mødedatoer i foråret
Torsdag d. 6. februar 2014: Generalforsamling
Tirsdag d. 4. marts 2014: Månedsmøde
Torsdag d. 10. april 2014: Månedsmøde
Tirsdag d. 6. maj 2014: Månedsmøde
Slutningen af juni – Sommerfest
Slutningen af august – DHL?
Lige så snart grupperne har datoer til foredrag og forårsweekend skrives disse til Søren,
så de kan komme på hjemmesiden.
4. Drejebøger
Annemette har lavet standard-drejebøger til hver enkelt undergruppe, som skal udfyldes
og være færdige i februar til generalforsamlingen.
5. Eventuelt
Annemette laver et dokument, der beskriver ”funktionerne” for de enkelte
bestyrelsesposter.
Annemette vil høre Tina Louise fra DSAM’s sekretariat om hun kan være SAMSrepræsentant i DSAM/FYAM Årsmøde-gruppen.
Info om Internationalt udvalg sammen med FYAM…
FYAM’s internationale udvalg arrangerer ophold i udlandet i almen praksis af 14 dages
varighed. FYAM beder SAMS om at henlede opmærksomheden på dette for 12. semester
studerende, så flere vil benytte sig af dette. FYAM foreslår desuden et samarbejde med
SAMS omkring det nye Erasmus-program. Annemette tænker i den forbindelse at SAMS
kunne have en International undergruppe, som kan samarbejde med FYAM om at søge
penge osv.
Salli er interesseret i dette – hvis andre også vil vide mere, kan de skrive til Salli (find
hende på facebook).
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