Velkommen til Norsk Akuttmedisinsk Studentforum 2019!

Bergen 21. til 24. februar
Når du ankommer Bergen:
NAMS anbefaler at du laster ned ”SkyssBillett”-appen ved ankomst i Bergen, og kjøper en 7dagers studentbillett til 155,- kr. Når du skal reise fra Flesland kan du ta Bybanen som går
helt inn til sentrum. I sentrum kan du ta buss 12 fra Festplassen til Montana. Alternativt kan
du ta buss 12 fra perrong B på Bergen busstasjon.

Torsdag:
Dere møter direkte på Montana vandrerhjem(Johan Blyttsvei 30, Årstad). Her vil dere bli
innlosjert og informert om helgen. Registreringen foregår fra 14.00 til 15.30. Allerede kl. 16 er
det basebesøk og foredrag hos luftambulansen ved Store Lungegårdsvann, derfor er det
viktig at alle er registrert før dette. Fra 18.30 til 20.00 er det en kort presentasjon av de ulike
studentorganisasjonene. Kveldsmat serveres fra klokken 20. Alle NAMS-deltakere er
velkomne hit uavhengig av om dere bor på Montana eller ikke. Kvelden avsluttes med sosialt
samvær.
Fredag:
Frokost på vandrerhjemmet. Oppmøte på Haukeland kl 8. Tema for dagen er akutt syke
barn. Anders Batman Mjelle og 3 andre leger fra barneavdelingen vil holde foredrag og
simuleringsøvelser i ulike temaer innenfor pediatri. Det vil også være workshops. Opplegget
på Haukeland varer fram til kl 16.
På kvelden er det hattefest. Ta på en morsom hatt/hodeplagg, alt er lov. Middag og sosialt
på Montana før vi fortsetter festen på Kvarteret i Bergen sentrum.
Lørdag:
Frokost på Montana. I dag er det akuttmedisinsk casetrening på ferdighetssenteret, samt
workshops. Det vil være faglig opplegg fra 10 til 16 denne dagen.
Etter dette blir det mulighet for ulike sosiale aktiviteter.
På kvelden er det gallamiddag på Døvehuset. Ta med medbrakt drikke, det er ikke mulighet
for å kjøpe her. Antrekk: kjole/dress. Det serveres tapas før festen fortsetter videre i sentrum
for de som ønsker det.
Søndag:
Frokost på Montana. Fram til lunsj vil det være foredrag og erfaringsutveksling mellom de
ulike akuttmedisinske studentforeningene. Til slutt en oppsummering og evaluering av
helgen.

Måltider:
Frokost: Fredag, lørdag, søndag
Lunsj: Fredag, lørdag, søndag
Middag: Torsdag, fredag, lørdag
·

·

Frokost serveres ved Montana vandrerhjem. Fra 07.00 til 9:30.
·
Lunsj vil bli servert på Haukeland.
Middag torsdag, fredag og lørdag vil henholdsvis serveres ved Montana vandrerhjem
og Døvehuset.
·
Mat utover dette må skaffes på egenhånd.
Transport:
Det er gåavstand mellom Montana vandrerhjem og Haukeland universitetssykehus der
opplegget vil finne sted på dagtid. For å komme seg til sentrum, vil det være lettest å ta buss
fra Haukeland sjukehus nord, til Småstrandgaten eller Bergen busstasjon. Her er det flere å
velge mellom: 2, 3, 80, 21 og 12.
For å ta buss direkte til Montana vandrerhjem kan dere ta buss nummer 12 til Montana.

-

Lurt å ha med:
- sengetøy og håndklær får dere på Montana
Hatt/hodeplagg til hattefest
Kjole/dress til galla lørdag
Varme klær/regnjakke og paraply(Det er tross alt Bergen)
Treningstøy
Kontaktinformasjon:
Mathias Hodneland Sundfjord 41764448
Kamilla Aastveit 94789320

Vi gleder oss til Norsk akuttmedisinsk studentforum 2018!

