SAMS København
Månedsmøde, 16. maj 2013
Referat
Til stede:

1. PLO-stormøde
-

SAMS bidrager med 10 medhjælpere til stormøde i PLO d. 28. maj i Odense (der
er 7500 tilmeldte og over 1000 på venteliste)
Vi skal hjælpe til (a la Lægedage) og får forplejning
Vi fylder Emilies og Sidses biler og kører sammen
Annemette mailer ang. afgangstid og nærmere info

2. FYAM-stormøde
-

D. 22. maj på Rigshospitalet er der stormøde i FYAM med livestreaming
Der er tilmelding på link – alle er velkomne
Vi mødes uden for Auditorium 1 kl 17.20 – Kom glad, der er gratis sandwich

3. DHL-stafet
-

Vi melder to hold til stafetten
Der er aftalt, at vi bare bruger de orange t-shirts, vi har
Anders er tovholder på dette

4. Fællesarrangement med SAMS Aarhus
-

-

SAMS Århus har mange interesserede, der gerne vil til DSAMs årsmøde, hvorfor
vi afventer, om alle kan komme med, men holder fast ved at forslå lørdag efter
Årsmøde
Planlægningsgruppe:
o Annemette, Marie R., Sidse og Caroline
o Skal finde location og evt. oplægsholdere

5. Oplæg til DSAM/FYAM årsmøde
Oplæg til årsmødet
-

Skal og kan vi få lov at bidrage med noget til Årsmøde i DSAM?
Planlægningsgruppe
o Skal undersøge, om det kan lade sig gøre + kontakte SAMS Aarhus
o Bestående af:
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Marie R., Maria og Mette

6. Lægedage
-

-

Stand:
o …vi tænker videre….
o Evt. bare sprede det gode budskab
Koordinator: Marie

7. Fastlægge møder i efteråret
-

Tirs. d. 10. september: Oplægsholder om at være uddannelseslæge
Tors. d. 10. oktober: Oplægsholder om indvandrerpatienten
Muligvis et infomøde om Lægedage i slut oktober
Tirs. d. 5. november: Oplægsholder?
Tors. d. 5. december: Oplægsholder?
o Annemette kontakter Flemming Skovsgaard
o Gruppe: Maria, Mette:
 Maria kontakter Ivan mhp. at søge intro-/hoveduddannelsesstilling og
en oplægsholder i forhold til oplæg om indvandrerpatienten (kontakt
andre basisgrupper – evt. SEHAT, kristne medicinere) + undersøg
Indvandrermedicinsk afdeling på Hvidovre Hosp. Mette har oplevet
en læge fra almen praksis – hun undersøger, hvad han hedder
o Ideer til oplæg:
 Gynækologi, pædiatri osv. i almen praksis
 phD-studerende i almen praksis
 Tidligere SAMS’er, der nu er KBU-læge

8. Årsmøde 27.-28. september
-

Tilskud?
Tilmeldingsfrist?
Booking af overnatning (Annemette sender ud og hører, hvor mange, der vil købe
overnatning på vandrehjemmet, så vi kan få bestilt hurtigst muligt)
Samkørsel

9. Karrieredag
-

Vi kan ikke finde ud af, hvornår Karrieredag bliver afholdt pga. sammenlægningen
til det nye SUND
Vi afventer dato og sted
Arbejdsgruppe:
o Maria og Caroline
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o Kontakt til DSAM/FYAM/DYNAMO(PLO)

10. Basisgruppebazar
-

Arbejdsgruppe:
o Annemette, Marie, Emilie og Caroline
o Arbejde på: BT-apparat, BS-måling, stetoskopi, ligge spiraler, Strep-A-tests

11. Konflikt mellem PLO og DDR
-

-

Marie og SAMS Århus har lavet et skriv om vores støtte til PLO i konflikten og
udtrykker en frustration over, hvor meget det kommer til at gå ud over de ”nye
læger” + flere begynder at overveje, om det er i almen praksis, man vil være i
Det bliver sendt rundt og desuden sendt ud til Politiken og alt andet, der vil tage
det
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