SAMS København
Månedsmøde, 30. oktober 2013

1. FYAMs forskningskampagne
FYAM har lavet en forskningskampagne og vil meget gerne gøre SAMS til en del af
denne. De har blandt andet oprettet en fb-gruppe: Forskerkampagne for
medicinstuderende, lavet artikelkoncepter til at hjælpe med at læse artikler a la FADL’s
journalkoncept og Journal-clubs på Facebook.
Marie Dehlbæk vil dele nogle artikelkoncepter ud til forelæsningen om Kandidatspeciale d.
31. oktober kl. 9.00/10.00/11.00.
2. Status fra undergrupper
Foredragsgruppen
Kommende foredrag
 9. december 2013: Livet i et stort lægehus samt hvad man kigger på i Region
Sjælland-ansættelsesudvalget v. Morten Lysdal – arrangør: Christina


Februar 2014: Foredragsrække om døden og den terminale patient (palliativ
læge, hospitalspræst fra RH samt forældrepar der har mistet et barn).
Samarbejde med Kristne Medicinere og MIKAM? – arrangør: Mette



Marts 2014: Om hoved-og introuddannelsen i almen medicin og gode råd til
CV’et. Kommer til at ligge i marts (dato endnu ikke fastlagt, men evt. i starten af
marts) – arrangør: Maria



April/maj 2014: Endnu et foredrag skal planlægges (Marie Dehlbæk og Caroline
Permin vil se om de ikke kan finde på noget)

Hvis man ser et rigtigt spændende foredrag på Lægedage, som kunne være relevant for
SAMS, er man velkommen til at gå ned og tale med foredragsholderen i pauserne og
høre, om han/hun kunne være interesseret i at holde en forkortet udgave af foredraget for
os (ca. 2 timers varighed).
Forårsweekendgruppen
Holder møde d. 19. nov. og går i gang med planlægningen. Søger PLU-fonden senest d.
20. nov.
Lægedage
Kongressekretæren holdt en times oplæg om arbejdet inden månedsmødet. Folk der var
forhindret i at deltage vil få en lang mail med en udførlig beskrivelse af opgaverne.
Jobportalen
Der er lavet flyers, plakater og bannere til Lægetorvet. Bemandingen af standen er på
plads og vedkommende vil få en mail med fakta, så man er godt klædt på til alle
spørgsmålene angående ansættelse af en stud.med i praksis.

Annemette Pihl, formand for SAMS København

Side 1 af 2

SAMS København
Der er lavet en konkurrence, hvor man kan vinde en stud.med for en dag!
PR-gruppen
Der skal spammes mere på fb og laves nogle gode indlæg til MOK. Søren modtager gerne
ideer.
SAMS i Odense og Aalborg
Katrine har kontaktet studerende i Aalborg. De vil finde en kontaktperson og vende tilbage,
hvor efter vi kan hjælpe dem med at starte SAMS Aalborg.
3. Julefrokost
Salli og Jakob laver en doodle angående en dato, da der er mange der ikke kan fredag
den 6. december, som tidligere er meldt ud.

4. Mødedatoer i foråret
Annemette laver en liste med datoer til næste månedsmøde

5. Eventuelt
Marie og Maria har sendt en artikel om SAMS Årsmødet ind til Practicus. De vil efter
Lægedage skrive en artikel om Jobportalen/Lægedage og sende den ind.
Annemette har sammen med formanden for SAMS Aarhus skrevet en artikel om SAMS
generelt til Intropracticus.
Annemette har lavet en aftale med sekretæren fra Practicus at SAMS kan få en underside
på deres hjemmeside, hvis vi får skrevet nogle artikler.
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