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Formandens beretning 2014/2015 
 
DEMC 
Årets højdepunkt var Danish Emergency Medicine Conference (DEMC6) i 
Odense, der tiltrak omkring 600 deltagere. Konferencen har er den 6. i 
rækken, og har gennem årene udviklet sig til et stort samarbejdsprojekt, 
således at der både er et højt videnskabeligt niveau, men også fokus det 
tværfaglige samarbejde om den akutte patient. Man kan læse mere om 
konferencen i den flotte rapport, der ligger på hjemmesiden 
http://www.akutmedicin.org/fileadmin/root/billeder/DEMC/DEMC6-
finalv1.pdf  
 
Dansk selskab for akutsygepleje (Daena), Reddernes Udviklingssekretariat 
(RUS) og Mayo Clinic er interesseret i at fortsætte samarbejde, og vi stiler 
mod en DEMC7 i efteråret 2016. Vi har tidligere arrangeret konferencen i 
samarbejde med en region (og sidst Odense Universitetshospital), men lige 
nu er det et åbent spørgsmål, hvor vi skal være. Men det er også et stort 
arbejde, så et endnu mere åbent spørgsmål er; hvem fra DASEM vil være 
med til at arrangere? 
 
Uddannelse 
Udover den store akutkonference har vi arrangeret kursus i pædiatrisk 
smertebehandling sammen med Region Hovedstaden, Årsmødet i Århus  
samt ultralydskurser, og der er planer om flere mindre arrangementer. 
  
I samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin deltager vi fast i 
afviklingen af de fælles hoveduddannelseskurser for intern medicinske 
uddannelseslæger. Vi står for den første dag om akutmedicin generelt, som 
har været afholdt tre gange i både øst og vest, og som udvikles fortsat på 
baggrund af evalueringerne. Udover god kontakt til intern medicin giver det 
uvurderlig erfaring til, når vi forhåbentlig en gang skal til selv at arrangere 
HU-kurser i akutmedicin. Derudover arbejder vi sammen med dansk 
nefrologisk selskab om kursus i ”nefrologi i akutafdelingen”.  

  
I forhold til formel lægelig videreuddannelse får vi rutinemæssigt tilsendt 
inspektorrapporterne fra akutafdelingerne/de fælles akutmodtaelser - og det 
er imponerende at se, hvordan uddannelsen af de yngste læger er løftet 
betydeligt på ganske få år! For at sikre det rette akutmedicinske fokus 
arbejder DASEM også på at få uddannet flere inspektorer, der arbejder fast 
i en akutafdelingen, men det er en udfordring, fordi de i øjeblikket kun kan 
udpeges af specialebærende selskaber. 
 
Vi arbejder på at trække inspiration, arbejdsredskaber og muligheder fra 
udlandet til Danmark. Senest er der lavet en anmeldelse af schweisziske 
behandlingsalgoritmer, lagt på hjemmesiden under 
http://www.akutmedicin.org/akutmedicin/uddannelse.html, og vi arbejder 
på samling af kontakter til udenlandske akutafdelinger mhp på formidling 
af uddannelsesophold. Den europæiske “European Board Examination in 
Emergency Medicine” (EBEEM) er også en relevant udfordring for dansk 
akutlæger, og DASEM har både udpeget eksaminatorer og er i gang med at 
opstarte en læsegruppe. Se evt. mere på 
http://www.eusem.org/europeanboardexamination/    
 
Ultralyd 
I april 2014 udkom selskabets officielle holdningspapir i tidsskriftet 
SJTREM, og en del akutlæger er ved at gennemgå den beskrevne 
uddannelse. Ultralydsudvalget skal i løbet af 2015 have lagt plan for 
evaluering af UL status på de enkelte akutmodtagelser i forhold til 
holdningspapiret. 
Center for Klinisk Uddannelse ved KU påbegyndte i 2014 sammen med 
SDU og AU arbejdet med at lave en app om akut medicinsk UL. Flere af 
UL-udvalgets medlemmer har bidraget væsentligt med fagligt input. 
App'en forventes at blive officielt lanceret ca maj 2015 og link bliver lagt 
på hjemmesiden, så snart det er klart. Forskningsmæssigt er der fortsat 
masser af aktivitet inden for akutmedicinsk ultralyd med flere 
igangværende ph.D.-forløb og flere mindre projekter. 
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 K
om

m
unikation 

V
ores kom

m
unikationsudvalg er for alvor blevet etableret. Form

ålet m
ed 

udvalgets arbejde er at styrke kom
m

unikationen internt og ekstern, og dette 
sker bl.a. ved at styre hjem

m
eside og nyhedsbreve og ved at lave 

produktioner som
 D

A
SEM

s bud på “A
kutlæ

gens rolle”; 
https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=FV
M

6lPgvA
B

M
&

feature=youtu.be. 
V

i håber, at du har set videoen - og kan bruge den, fx i forhold til dine 
kolleger og sam

arbejdspartnere, der kan væ
re i tvivl om

, hvad akutlæ
gen 

egentlig kan og gør.  
 Forskning 
D

er er godt gang i forskningen. Flere og flere publikationer og nu også i 
high im

pact tidsskrifter såsom
 C

ritical C
are M

edicine og Lancet 
R

espiratory M
edicine. D

er var m
ange abstracts til D

EM
C

6 og flotte 
præ

sentationer, og i år er det suppleret af m
uligheden for at også at 

indsende abstracts til Å
rsm

ødet.  D
et m

este af den akutm
edicinske 

forskning udgår stadig prim
æ

rt fra nogle få akutafdelinger/m
iljøer, m

en det 
understreger nok m

est det vigtige i opbygningen af egentlige 
forskningsm

iljøer. D
erfor var det også en glæ

delig nyhed, at TrygFonden 
har valgt at sponsorere et fjerde professorat i akutm

edicin - velkom
m

en til 
Erika Frischknecht C

hristensen i A
alborg. 

 For andet år i træ
k kunne vi også uddele A

straZenecas forskningspris i 
akutm

edicin, denne gang til Freddy Lippert fra R
egion H

ovedstadens 
præ

hospitale virksom
hed for hans m

angeårige m
edvirken til 

akutm
edicinske projekter, store som

 sm
å. D

er har også væ
ret en 

overvæ
ldende interesse for forsknings- og rejselegatet, og selvom

 de 
adm

inistrative procedurer er gået lidt langsom
t pga. udskiftning af diverse 

kontaktpersoner, håber vi at kunne tilbyde denne m
ulighed for støtte også i 

2015. B
estyrelsen har derudover besluttet at afsæ

tte m
idler til m

ikro-
finansiering af helt sm

å projekter, fx udlodning af præ
m

ier som
 tak for 

deltagelse i spørgeskem
aundersøgelser. 

 I det hele taget sker der m
ange store frem

skridt på akutafdelingerne, både 
klinisk, organisatorisk og på andre m

åder. M
en det kniber som

m
e tider m

ed 
at kunne henvise til de gode resultater, fordi de ikke er publiceret i 
videnskabelige tidsskrifter eller på anden m

åde søgbare. Så der skal lyde en 
stor opfordring fra selskabet; skriv! 
 D

er er ofte behov for at kunne præ
sentere, hvad akutm

edicin kan bidrage 
m

ed, m
en det kan væ

re svæ
rt at finde de rigtige referencer. D

erfor har 
D

A
SEM

 søgt penge fra Trygfonden til at sam
le de foreliggende m

aterialer 
og præ

sentere dem
 som

 en rapport om
 det faglige grundlag for akutm

edicin 
i D

anm
ark. 

 E
uSE

M
 og IFE

M
 

D
A

SEM
 tager aktivt del i arbejdet i European Society for Em

ergency 
M

edicine og International Federation for Em
ergency M

edicine, og vi sæ
tter 

typisk m
idler af til at deltage i et enkelt eller to m

øder om
 året (selvom

 vi 
bliver inviteret til m

ange flere). D
e to selskaber har m

ange udvalg og 
interessegrupper, hvor det m

este af arbejdet foregår online og på 
konferencer, så sig endelig til, hvis du er interesseret i at blive tilknyttet en 
af dem

. Se m
ere på w

w
w

.eusem
.org og w

w
w

.ifem
.cc  

Specielt aktiviteterne i EuSEM
 er interessante og relevante for danske 

akutlæ
ger, da arbejdet i andre europæ

iske lande har m
ange ligheder m

ed 
det danske, og fordi m

an kan væ
re m

ed til at påvirke processer om
kring 

bl.a. godkendelse af specialer helt på EU
-niveau. Et personligt 

m
edlem

sskab af EuSEM
 kan varm

t anbefales, da det også giver adgang til 
European Journal of Em

ergency M
edicine og rabat på konferencerne. D

er 
er flere konkurrerende konferencer i øjeblikket, m

en EuSEM
s næ

ste bliver i 
Torino d. 10.-14. oktober. Se: http://w

w
w

.eusem
congress.org/en/  

 D
e nordiske lande har også et godt sam

arbejde, om
end lidt m

ere uform
elt i 

netvæ
rket N

ordic Federation for Em
ergency M

edicine. V
i forsøger at 

m
ødes m

ed de øvrige bestyrelsesm
edlem

m
er på europæ

iske konferencer og 
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prom
overer hinandens arrangem

enter, hvor vi tilstræ
ber også at have 

fæ
lles, nordisk indhold.  

U
dviklingen i vores nordiske nabolande er også inspirerende i forhold til, 

hvad der skal ske herhjem
m

e. Status på akutm
edicin som

 speciale er 
således: 

- 
Island har haft det læ

nge takket væ
re en udviklingsaftale m

ed 
U

SA
: 

(http://em
ergencym

edicineiceland.blogspot.dk/search/label/develop
m

ent) 
- 

Finland fik det i juni 2012: 
(http://w

w
w

.eusem
.org/cm

s/assets/1/pdf/federationreportfinlandsep
12.pdf) 

- 
Sverige har endeligt indført det pr. 1. m

aj 2015 (se bl.a. 
w

w
w

.sw
esem

.org) 
- 

I N
orge er det norske selskab for akutm

edicin (N
orSEM

) blevet 
indbudt til at udvikle et nyt speciale inden for akut- og 
m

odtagem
edicin. 

 R
epræ

sentationer 
D

A
SEM

 har i m
ange år haft repræ

sentanter i bestyrelserne for A
TLS, 

STaR
 og D

ansk R
åd for G

enoplivning (der bl.a. står for guidelines for 
genoplivning og arrangem

enter som
 H

jertestarterdagen). V
i har også peget 

på gode folk til at deltage i arbejdet m
ed Fæ

lles A
kutdatabasen under 

R
K

K
P og det europæ

iske netvæ
rk for m

edicinske specialister (U
EM

S), og 
senest har vi fået valgt Thom

as A
ndersen Schm

idt ind i bestyrelsen for D
e 

Læ
gevidenskabelige Selskaber, LV

S. Tillykke m
ed det og tak til alle for 

den store indsats. 
 Ø

konom
i 

V
i bruger m

ange penge, bl.a. på at holde prisen for arrangem
enter så langt 

nede som
 m

uligt, specielt for selskabets m
edlem

m
er. V

i tilstræ
ber at holde 

det princip, at m
an ved at deltage i ét arrangem

ent får en rabat, der svarer til 
et års kontingent. D

er er stadig en del firm
aer, der ønsker at udstille på fx 

Å
rsm

ødet, m
en jæ

vnfør ovenstående er det langtfra altid, at et arrangem
ent 

genererer overskud. Sam
tidig betyder den øgede aktivitet i bestyrelsen og 

udvalgene, at vi de sidste år har brugt af vores egenkapital. For at sikre en 
solid økonom

i overvejer vi derfor at hæ
ve kontingentet lidt, så der fortsat er 

m
idler til vores m

ange initiativer, der også inkluderer støtte til fx m
indre 

forskningsprojekter og uddannelsesaktiviteter for m
edicinstuderende. 

 B
estyrelsen og debatten 

B
estyrelsens arbejde er bygget op om

 3-4 årlige m
øder på Skype og 2-3 

fysiske m
øder, herunder et m

ikrointernat. I efteråret 2014 havde vi inviteret 
nogle kloge og indflydelsesrige personer, der ikke nødvendigvis har det 
sam

m
e syn på akutm

edicin som
 os. D

e kom
 m

ed glim
rende oplæ

g, der 
både provokerede og m

otiverede til videre debat, m
en også om

tanke og nye 
idéer.   
 Traditionen tro skrev vi også til den siddende M

inister for Sundhed og 
Forebyggelse, denne gang som

 reaktion på R
egeringens Faglige 

G
ennem

gang af akutm
odtagelserne 

(http://w
w

w
.sum

.dk/A
ktuelt/Publikationer/Faglig-gennem

gang-af-
akutm

odtagelserne-juni-2014.aspx), der blev offentliggjort i forsom
m

eren 
2014. V

i påpegede m
anglerne i gennem

gangen - specielt m
anglen på 

akutm
edicinsk faglighed - både i brevet til m

inisteren og i vores tilhørende 
R

eplik i U
geskriftet: http://ugeskriftet.dk/debat/replik-hvor-blev-de-

laegefaglige-am
bitioner-akutm

odtagelserne-af 
 B

estyrelsens m
edlem

m
er og andre repræ

sentanter deltager m
ed jæ

vne 
m

ellem
rum

 i diverse debatter. H
er prøver vi at sæ

tte fokus på, at den store 
udvikling inden for akutom

rådet ikke kom
m

er uden fastansatte 
speciallæ

ger specielt uddannet i akutm
edicin, som

 bl.a. næ
vnt i et indlæ

g i 
Jyllandsposten:  http://jyllands-
posten.dk/debat/breve/EC

E6637086/akutafdelingerne-m
angler-de-rette-

speciallaeger/ 
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D
ebatten er på ingen m

åde slut, og vi har fortsat tæ
t kontakt til andre 

videnskabelige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen. 
 I bestyrelsen siger vi farvel, tak for indsatsen og forhåbentlig på gensyn til 
U

lf H
ørlyck, Stefan Posth og A

nder V
inther V

oldby. V
i glæ

der os til at få 
nye kræ

fter ind i bestyrelsen. 
 E

ngagem
ent og aktive udvalg 

Interessen for akutm
edicin er støt stigende, og det kan tydeligt m

æ
rkes i 

selskabets arbejde. D
e første par år var m

edlem
sskaren m

eget broget, og 
opgaverne i selskabet blev varetaget af ganske få personer. G

ennem
 de 

sidste par år er antallet af fastansatte akutlæ
ger steget betragteligt, hvilket 

bl.a. ses på de velbesøgte Å
rsm

øder. Selskabet er i stand til at afvikle 
aktiviteter på m

ange forskellige fronter, prim
æ

rt takket væ
re en m

ere og 
m

ere solid udvalgsstruktur. D
er er dog stadig plads til og brug for flere, der 

ønsker at væ
re m

ed, enten til at løse helt konkrete opgaver eller til det m
ere 

politisk-organisatoriske arbejde. 
 A

fslutning 
For 10 år siden besluttede en gruppe læ

ger at stifte et selskab m
ed det 

form
ål at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og 

tilskadekom
ne i D

anm
ark, og året efter blev D

A
SEM

 en realitet. Så vi går 
et spæ

ndende år i m
øde m

ed folketingsvalg og m
ange akutm

edicinske 
initiativer - og til næ

ste generalforsam
ling kan vi altså fejre endnu flere 

frem
skridt sam

m
en m

ed selskabets første jubilæ
um

. 
 På vegne af bestyrelsen, 
 D

an B
run Petersen 

Form
and 

 G
eneralforsam

ling, Å
rhus, d. 7. M

aj 2015 
 

       

 
 Fra præ

sentation af ”Em
ergency m

edicine developm
ent” på EuSEM

2014 i 
A

m
sterdam

 af M
enno G

aakeer, form
and for det hollandske selskab for 

akutm
edicin. 


