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2017 blev et skelsættende år for akutmedicin i Danmark. 
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe færdiggjorde sit arbejde og på 
baggrund af den rapport, det hele endte ud med, valgte 
Sundhedsstyrelsen at anbefale Sundhedsministeren oprettelse af et 
speciale i akutmedicin.  Det tog kun Ellen Thrane Nørby en enkelt 
arbejdsdag at overveje anbefalingen og d. 12. juni 2017 kom 
meddelelsen om at Sundhedsministeren tilsluttede sig oprettelsen 
af det nye speciale. ”Mission accomplished” for DASEM? Nej, som 
en kollega udtalte i de første dage: ”Vi står fortsat ved bjergets fod. 
Forskellen er at vi nu har fået lov at bestige det”.

Den første store opgave blev at få udformet en målbeskrivelse. 
Normal praksis er at målbeskrivelser skrives af specialeselskabet og 
godkendes af Sundhedsstyrelsen. Med et helt nyt speciale var der 
fra starten af processen behov for at inddrage andre specialer i 
udformningen af målbeskrivelsen. Sundhedsstyrelsen valgte derfor 
at sætte sig for bordenden for at sikre en effektiv proces, mens 
selve skrivearbejdet stadig har ligget ved DASEM’s 
uddannelsesudvalg. Alle skeptikeres forudsigelser om et stort 
masseslagsmål om faglige snitflader blev gjort grundigt til skamme. 
Alle tilgrænsende specialer har bidraget konstruktivt 
målbeskrivelsen og resultatet fremstår som et fagligt robust 
grundlag for opbygningen af det nye speciale. .  

Sundhedsstyrelsens har i år iværksat arbejdet med opdatering af 
det oprindelige planlægningsgrundlag fra 2007, der satte rammerne 
for det nuværende akutberedskab og satte gang i etableringen af 
akutafdelinger.  
Der er lagt fem spor, for arbejdet:                   
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Bestyrelsens sammensætning 
2017/2018 
Christian Skjærbæk (formand) 
Julie Mackenhauer (næstformand) 
Dilek Cakar (kasserer) 
Matthias Giebner (sekretær) 
Gerhard Tiwald 
Nikolaj Raaber 
Marie-Laure Bouchy Jacobsson 
Marie Jessen 
Jakob Lundager Forberg 
Christian Rasmussen (suppleant) 
Henrik Ømark (suppleant) 
Jørn T Guldhammer (suppleant) 

Bestyrelsens beretning
Dansk Selskab for Akutmedicin 2017-2018

Sommeren 2017 blev afgørende for 
akutmedicinens fremtid i Danmark.       
Her ses link på Facebook fra Lederen fra 
Dagens Medicin om Sørens Brostrøms 
beslutning 
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- Den præhospitale indsats   
- Akutmodtagelserne
- Vagtlægeordninger
- Akut psykiatri 
- Akut sundhedsindsats i kommunerne.  
DASEM har en naturlig interesse i dette arbejde og er 
repræsenteret i den tværfaglige arbejdsgruppe ved Dan Brun 
Petersen

Arbejdet i bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt seks ordinære bestyrelsesmøder. Tre møder 
er afholdt som skypemøder og tre som fysiske møder. Det ene af 
de fysiske møder lå i tilknytning til efterårets mikrointernat, hvor 
medlemmer af udvalgene var inviteret. Hovedemnerne på 
mikrointernatet (Boks 1) var det kommende arbejde med 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt opfølgning på de to 
hovedindsatsområder, som var fastlagt af bestyrelsen året før: 
udvikling af den akutmedicinsk faglighed og facilitering af 
netværksdannelse og vidensdeling, som præsenteret i 
årsberetningen for 2017. Som konkrete initiativer, der er kommet 
ud af dette kan fremhæves Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 
etablering af netværk for uddannelsesansvarlige overlæger, Yngre 
Danske Akutmedicinerer og fyraftensmøder for akutlæger med 
socialt-fagligt i de tre videreuddannelsesregioner

Arbejdsmængden for bestyrelsen er utvivlsom stigende og 
selskabet er over ganske få ord undergået en udvikling fra 
interesseorganisation, hvor arbejdet blev båret af en relativ lille 
gruppe ildsjæle til specialebærende selskab med de opgaver, der 
følger med. Det stiller nye krav. Bestyrelsen har i det forløbende år 
vedtaget en forretningsorden, der sætter rammerne for 
bestyrelsesarbejder og har også fundet behov for at opdatering af 
vedtægterne og forslag hertil vil blive fremlagt for 
generalforsamlingen. 

Udvalgenes antal og opgaver justeres løbende efter behovet. 
Bestyrelsen har i år besluttet en nedlæggelse af forskningsudvalget 
efter det havde vist sig svært at fastholde aktiviteten. I stedet er 
oprettet udvalg for kliniske retningslinjer, med Nikolaj Raaber som 
formand og et organisationsudvalg med Dan Brun Petersen som 
formand
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Ovenfor: DASEMs første fysiske 
bestyrelsesmøde, juni 2017              
Fra højre: Henrik Ømark (suppleant), 
Julie Mackenhauer (næstformand), 
Marie-Laure Jacobsson 
(bestyrelsesmedlem), Christian 
Rasmussen (suppleant), Dilek Kilic Cakar 
(kasserer), Christian Skjærbæk (formand), 
Nikolaj Raaber (formand for Akademisk 
udvalg), Matthias Giebner (sekretær), 
Gerhard Tiwald (formand for 
Uddannelsesudvalget) og Marie Jessen 
(formand for Kommunikationsudvalget). 
Ikke til stede: Jørn Guldhammer 
(suppleant), Jakob Forberg 
(bestyrelsesmedlem) 
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Arbejdet i udvalgene
Uddannelsesudvalget
Formand Gerhard Tiwald 

Sikke et år! Den helt stor begivenhed var udarbejdelse og 
godkendelse af målbeskrivelsen for vort speciale. Arbejdet har budt 
på korte tidsfrister, MANGE revisioner og endnu flere 
interessenter og interesser, der skulle tages højde for. I et meget 
tæt og godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen lykkedes det til 
sidst at binde en sløjfe på en målbeskrivelse, som forhåbentlig vil 
vise sig at være velfungerende, meningsfuld og attraktiv for 
akutlægerne, samarbejdsparterne og sygehusene. Som ”Version 1” 
kan den ikke være perfekt, så gode input er altid velkommen. Vi 
har også taget hul på de næste projekter: der skal planlægges 30 
kursusdage for fremtidige hoveduddannelseslæger og 
uddannelsesprogrammer til de enkelte afdelinger skal skrives. Så 
arbejdet stopper ikke.

Tusind tak til alle, som har bidraget i det sidste år med mange 
timerForskningsudvalget
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BOKS 1 DASEM INDSATSOMRÅDER - opsamling på bestyrelsens mikrointernat oktober 2017 

1) SPECIALE I AKUTMEDICIN 
- Fortsat arbejde med målbeskrivelsen 
- Dimensioneringsplan 
- Uddannelsesprogrammer (regionalt/lokalt) 
- Kursus/netværk for uddannelsesansvarlige i kompetenceudvikling 

2) FLERE MED DEN RETTE FAGLIGHED 
- Meritkrav for eksisterende speciallæger 
- Flere skal gennemføre EBEEM 
- Mulighed for rekruttering af dygtige udenlandske akutlæger 

3) NETVÆRK FOR AKUTLÆGER 
- Fyraftensmøde for akutlæger: Socialfagligt arrangement med involvering af regionale 

kontaktpersoner 
- Studiegruppe EBEEM 
- Stiftelse af Yngre Dansk Akutmedicinere (YDAM)

Uddannelsesudvalget var klar med 
DASEMs bud på en målbeskrivelse 
den dag nyheden om accept af 
specialet kom frem 12. juni 2017. 
Nu arbejdes der de 
specialespecifikke kurser  
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Akademisk udvalg
Formand Nikolaj Raaber 

Udvalget har aktuelt to aktiviteter:
Dansk Tidsskrift for Akutmedicin: I 2017 oprettede DASEM 
Dansk Tidsskrift for Akutmedicin med støtte fra Trygfonden. 
Formålet med tidsskriftet er at være online open-access platform 
for vidensdeling på akutområdet, samt at understøtte den faglige, 
kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet. Tidsskriftet 
er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og 
Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). Der er udpeget en 
faglig følgegruppe med repræsentanter fra DASEM og DAENA 
samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere.

Arbejde med retningslinjer: Formålet med udvalget er at skabe 
overblik over behovet for nationale kliniske retningslinier og 
prioritere dette arbejde. Der skal forfattes nye retningslinjer til 
brug i Danmark, men i ligeså høj grad kan velfungerede 
retningslinjer “genbruges”, fx. endorsement af lokale/regionale 
retningslinier til nationale retningslinjer eller oversættelse af 
udenlandske/internationale guidelines til dansk. En del af 
retningslinjerne kræver koordinering og samarbejde med andre 
selskaber om nationale retningslinier og guidelines, samt at 
kortlægge kompetencelandskabet i DK - hvem ved noget om hvad?

Kommunikationsudvalget
Formand Marie Jessen 

Kommunikationsudvalget er ansvarlige for hjemmesiden, 
udsendelse af nyhedsbreve og sociale mediciner (Facebook, Twitter 
og LinkedIn) samt medlemspleje.  
870 personer (godt 100 flere end sidste år) modtager vores 
nyhedsbreve, og dem har vi udsendt 16 i det forgange år. Mellem 
25-50% af modtagerne åbner nyhedsbrevet og optil 15% klikker på 
de links vi sender - det vil sige at i alt godt 300 personer oftest 
læser hvert nyhedsbrev, hvilket er ganske tilfredsstillende. På 
facebook har vi 1100 følgere (knap 200 flere end sidste år) og vores 
posts når typisk mellem 450-2.200 visninger. Foruden dette 
kommunikeres også via twitter med #akutspeciale og 
#akutmedicin. Forbedring af brug af sociale medier er en af 
målsætningerne for det kommende år.

�4

Dansk Selskab for Akutmedicin 
twitter som @DanishEM med 
#akutmedicin #akutspeciale og 
#akutforskning 

Vidste du…     
… at tidsskriftet er downloadet 
mere end 700 gange siden 
18/1/2018?    
… at nyheden om tidsskriftets 
første udgivelse blev det mest 
læste nyhedsbrev nogensinde 
med mere 380 læsere og 140 
klik 

Den faglige følgegruppe 
består af  Annette Jakobsen  
Birgitte Nybo   
Christian Skjærbæk   
Christian Backer-Mogensen  
Erika Christensen   
Finn Erland Nielsen  
Hans Kirkegaard   
Jette Møller Ahrensberg  
Karin Dam Eikhof   
Karin Bundgaard Mikkelsen  
Lars Rasmussen   
Ole Mølgaard   
Thomas Andersen Schmidt 
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Ultralydsudvalget
Formand Jesper Weile 

Point of Care Ultralyd er en kernekompetence i akutmedicin og et 
område i rivende udvikling. Ultralydsudvalget har det forgangne år 
haft forskellige opgaver. Udvalget har fungeret som faglig 
sparringspartner for uddannelsesudvalget til udfærdigelse af 
indholdet i de første udkast til målbeskrivelsen. Et arbejde, som vi 
var meget glade for at blive involveret i. 
I 2014 publicerede ultralydsudvalget "A framework for 
implementation, education, research and clinical use of ultrasound 
in emergency departments by the Danish Society for Emergency 
Medicine", som beskriver hvorledes vi anbefaler at ultralyd 
implementeres i akutafdelingerne. Vi er glade for at se at den nye 
målbeskrivelse følger disse anbefalinger. I 2014 udgaven af dette 
papir fremgår det, at der i 2018 vil blive udarbejdet en revideret 
udgave. Dette arbejde er undervejs.
I 2018 vil ultralydsgruppen fokusere på udviklingen af kurser og 
uddannelser, der retter sig mod den fremtidige hoveduddannelse. 
Det er vigtigt at kommende kurser ensrettes og lever op til de 
kriterier, som fremgår af målbeskrivelsen. Der arbejdes på at 
påvirke udviklingsarbejdet, således at forløbene samles få steder 
med høj kvalitet. For at sikre kvaliteten af HU forløbene ønsker vi 
at fortsætte arbejdet med formaliseret endorsement af kurser. 
Ultralydsudvalget vil arbejde på at opnå stor synlighed i forhold til 
eventuelle interessenter, der ønsker at oprette kurser, således at de 
kan søge sparring hos udvalget.
I 2018 afholdes DEMC8 og på baggrund af mange års populære 
ultralydskurser planlægger ultralydsudvalget at bidrage med et 
prækonference kursus i Aarhus til efteråret.

Organisationsudvalget
Formand Dan Brun Petersen 

Udvalget er nyetableret fra i år og har endnu ikke afholdt det første 
møde. Udvalget har som sine arbejdsområder arbejdsmiljø og 
organisation i akutafdelinger. Der ses et behov for faglige 
anbefalinger i forbindelse med opbygning af akutafdelinger og 
overvejelser om planlægning af arbejdet i kommende vagttungt 
speciale, så det ikke bliver afgørende for valg og fravalg af karriere i 
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Sundhedsstyrelsens har i år 
iværksat arbejdet med 
opdatering af det 
oprindelige 
planlægningsgrundlag fra 
2007, der satte rammerne 
for det nuværende 
akutberedskab og satte 
gang i etableringen af 
akutafdelinger.    
    
Der er lagt fem spor, for 
arbejdet:                     
- Den præhospitale indsats 
- Akutmodtagelserne  
- Vagtlægeordninger  
- Akut psykiatri   
- Akut sundhedsindsats i 
kommunerne.    
  
DASEM har en naturlig 
interesse i dette arbejde og 
er repræsenteret i den 
tværfaglige arbejdsgruppe 
ved Dan Brun Petersen 



April 2018

akutmedicin. Centralt står de tre F’er: Fremmøde skal matche 
patientflow. Faglig udvikling skal være mulig (dvs. tid til at mødes, 
oplære/sparre med hinanden, efteruddannelse osv.). Familielivet 
skal hænge sammen med arbejdstiderne

YDAM - yngre akutmedicinere
Formand Marie Jessen 

Foreningen er nystartet og der holdes stiftende generalforsamling 
april 2018. Foreningen har til formål at varetage yngre 
akutmedicineres interesser. Vi håber at kunne tiltrække mange 
yngre akutmedicinere og skabe et forum for erfaringsudveksling, 
kollegial sparring mm.  
Vi er i YDAM ved at udfærdige et spørgeskema henvendt til alle 
yngre læger mhp hvilke forhold man forestiller sig i forbindelse 
med oprettelsen af introstillinger og hvordan uddannelse i de 
danske akutmodtagelser kan optimeres. Vi planlægger at udgive 
disse resultater i Dansk Tidsskrift for Akutmedicin. Yderligere 
projekter og arrangementer er på tegnebrættet. YDAM har 
modtaget en større bevilling fra Trygfonden til opstart af 
foreningen. 

DEMC
Mathias Giebner 

DASEM organiserer endnu en gang DEMC kongres i samarbejde 
med DAENA og RUS. Selskabet er repræsenteret i kongressens 
styregruppe og underudvalg, bl.a. programudvalg og 
videnskabsudvalg. Kongressen bliver holdt i Aarhus den 25. og 26. 
10. 2018 og planlægningsarbejdet glider fint fremad. Det endelige 
program forventes udgivet til august måned. Programmet favner 
vidt og indeholder nogle særdeles spændende sessioner og 
prækurser. Der forventes, at deltagerantallet kan nærme sig de 
600, der bliver budgetteret ud fra 500 deltager. Som yderligere 
sikkerhed lykkedes det at få en god underskudssikringsaftale i hus. 
Organisatorerne ser frem til kongressen med både spænding og 
glæde.
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Internationalt 
IFEM
Repræsentant Christian Skjærbæk 

DASEM støtter arbejdet i den internationale akutmedicin som 
associeret medlem af IFEM. Efter akutmedicin er blevet et 
speciale i Danmark, har vi fået mulighed for at søge optagelse som 
ordinært medlem. Det ville indebære en mindre 
kontingentstigning. Bestyrelsen har dog foreløbig besluttet ikke at 
søge om dette. DASEM har ikke heller ikke haft mulighed for at 
deltage ved møder i IFEM i en årrække og har heller ikke 
umiddelbar udsigt til det. Den internationale kongres ICEM blev 
senest afholdt i Europa i 2012 og kommer ikke tilbage før 2023 i 
Amsterdam. 

EUSEM
Repræsentant Christian Skjærbæk 

DASEM har prioriteret at lægge sit internationale engagement i 
det europæiske samarbejde. DASEM har fået stor støtte fra både 
EUSEM og de øvrige europæiske søsterselskaber i vores arbejde 
for et speciale. Der sidder danske medlemmer i flere af de stående 
udvalg under EUSEM og det bidrag som Danmark giver til den 
europæiske akutmedicin har utvivlsomt bidraget til at Danmark på 
EUSEM’s councilmøde i Athen i oktober måned blev tildelt 
værtskabet for den europæiske kongres i 2020. Vi ser frem til den 
begivenhed, som forhåbentlig vil give mange flere DASEM 
medlemmer mulighed for at knytte europæiske kontakter og 
opdyrke netværk.

UEMS
Repræsentanter Jakob Forberg og Christian Skjærbæk  

DASEM er repræsenteret UEMS sektion for Emergency opgave. 
Blandt hovedopgaverne er fortsat afholdelse af den europæiske 
board eksamen, EBEEM. Antallet af eksaminander er ret konstant 
omkring 200-250 pr år med stigende beståelsesrate, senest 65%. 
Der er endnu kun kandidater fra Danmark der har bestået 
EBEEM, men flere er på vej. En anden hovedopgave for UEMS er 
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opdateringen af det europæiske curriculum som ventes at blive 
offentlig gjort august 2018. Som en del af dette arbejde har UEMS 
foretaget en opdatering af anbefalingerne til National Training 
Requirements, NTR og de danske repræsentanter har taget aktiv 
del i reviewprocessen.  UEMS sektionen for EM arbejder i 
øjeblikket på at få sat en hjemmeside op med links til alle de 
relevante dokumenter vedrørende uddannelse i Emergency 
Medicine og de danske repræsentanter har også taget aktivt del i 
dette arbejde.

Nordfem
Repræsentant Jacob Forberg 

NordFEM et nordisk samarbejde imellem respektive 
videnskabelige selskaber for akutmedicin.

Nordfem har tidligere haft informelle møder på internationale 
konferencer. NordFEM har nu regelmæssige skype-møder for at 
stærke det nordiske samarbejde. NordFEM hjemmeside hostes på 
SWESEMs hjemmeside. Af konkrete initiativer har NordFEM 
planlagt 90 min program på EuSEM konference i Glasgow 2018

Repræsentationer
DRG
Repræsentant Marco Bo Hansen 

Der er sket rigtig meget i DRG regi og DASEM har været godt 
repræsenteret i alle aktiviteter. DASEM’s repræsentant sidder 
aktuelt i DRG’s bestyrelse Her er blot nævnt nogle af de få, men 
større aktiviteter: 

1) Hjertestarterdagen 2017 afholdt i oktober med stor succes. 
Overordnet var det en stor succes med lidt færre arrangementer 
end i 2016, men til gengæld næsten dobbelt så mange deltagere. 
Arrangementerne havde endvidere et lidt større set-up end 
tidligere set. Rigtig mange positive tilkendegivelser er 
efterfølgende modtaget fra arrangørerne. Mediedækningen var 
som tidligere år stor, massiv og informativ, hvilket indikerer, at 
sagen er vigtig for såvel medierne som for befolkningen.
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2) Hjertestarterkonferencen 2017 afholdt i november på 
Rigshospitalet og ligeledes med stor succes. Temaet var "Droner og 
Teknologi - Lige adgang til genoplivning?".  

3) EMS 2017, hvor DRG på sin stand blandt andet havde flere 
forskellige konkurrencer, rigtig mange besøgende. Standen var delt 
med ERC i et samarbejde.

4) DRG ønsker også at fokusere på strokeområdet ved at styrke 
det videnskabelige grundlag og udvikle den sundhedsprofessionelle 
indsats uden for hospital samt øge befolkningens evne til at reagere 
på strokesymptomer. Arbejdet omkring dette er igang. 

5) Nyt udarbejdet faktaark om genoplivning i Danmark, som er 
godkendt af Sundhedsstyrelsen og publiceret på rådets og 
Sundhedsstyrelsens hjemmesider (http://genoplivning.dk/
faktaark). 

6) Etablering af Resuscitation Academy Denmark, hvor det er 
akutberedskaberne, der skal være aktive fremadrettet. 
Resuscitation Academy Denmark er et implementeringsredskab til 
at udvikle og implementere nye tiltag inden for akutområdet.

ATLS
Repræsentant Dan Brun Petersen 

Stadig god søgning til kurserne - også mange fra akutafdelingerne. 
Der er fokus på at få flere erfarne læger som instruktører og at få 
kurset ind som mere eller mindre obligatorisk i så mange 
speciallægeuddannelser som muligt. ATLS ser samarbejdet med 
fremtidens speciallæger i akutmedicin som centralt og naturligt, og 
mener, at alle akutlæger bør have været på ATLS, både pga. det 
faglige indhold men lige så meget på grund af de gode relationer, 
kurset er med at opbygge mellem specialerne.

LVS fagområdeudvalg for akutmedicin
Repræsentant Jakob Forberg 

Antallet af fagområde ansøgninger har øget betydeligt efter 
fagområdet indgår i overgangsordningen for akutmedicinsk 
specialegodkendelse. DASEM ønsker at fjerne fagområdets krav 
om ansættelse på mindst to akutafdelinger efter speciallæge 
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godkendelse. DASEM har rettet henvendelse til LVS bestyrelse og 
opfordret til at dette krav udgår

Nationale Kliniske Retningslinjer
I 2016 besluttede SST at outsource udarbejdelsen af (NKR) til de 
respektive faglige Medicinske Selskaber.  Der blev udmøntet 
omkring 38 mio kroner af Sundhedsstyrelsen / Sundhedsministeriet 
over de næste år til det. En gruppe er siden da gået i gang med at 
udarbejde nye Nationale Kliniske Retningslinjer for Spinal 
Stabilisering af Voksne Traumepatienter i Danmark. DASEM er 
repræsenteret ved Christian Maschmann som er formand for 
gruppen og har taget initiativ til arbejdet.  SST har godkendt 
protokollen og gruppen er i fuld gang med selve udarbejdelsen af 
retningslinjerne. Gruppen består efterhånden af omkring 20 
personer, der repræsenterer en række faglige selskaber og 
præhospitale organisationer. Gruppen har allerede gennemført 
litteratursøgningen med omkring 6500 hits, samt efterfølgende 
screening af alle ovenstående hits og gennemgang af cirka 65 
studier. En første spæde udkast af anbefalingerne til 1. høring kan 
forventes til marts 2018, mens 2. høring til DASEM og de øvrige 
respektive selskaber og aktører på område kan forventes til maj 
2018. De endelige Nationale Kliniske Retningslinjer kan forventes 
publiceret på SSTs hjemmeside samt forhåbentlig i et 
internationalt tidsskrift til sensommer 2018

RKKP
DASEM er repræsenteret i styregruppen for to RKKP databaser.

Danarrest
Repræsentant Christian Skjærbæk 

Databasen for hjertestop på hospital har fra 1. januar 2017 indført 
et nyt indikatorsæt, som omfatter 3 resultatindikatorer og 4 
procesindikatorer. Den kommende årsrapport bliver den første 
baseret på dette indikatorsæt. Databasens udbredelse er fortsat og 
siden august 2017 var, at alle 43 hospitaler i de 5 regioner oprettet i 
Klinisk Måle System (KMS) og 36 er startet indberetning til 
databasen. Der leveres aktuelt data til flere forskningsprojekter fra 
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databasen. Der har i regi af Danarrest været afholdt et heldags 
symposium med faglige indlæg for alle indberettende enheder

Databasen for akutte patientkontakter 
Repræsentant Mikkel Brabrand 

DASEM er fast medlem af arbejdet i udarbejdelsen af den 
nationale kliniske kvalitetsdatabase for akutte hospitalskontakter. 
Selv om den anden offentliggjorte rapport er udkommet er 
arbejdet stadig præget af at være i etableringsfasen. Rapporten kan 
endnu ikke levere data på alle de områder der ønskes (fx logistiske 
oplysninger) og flere af indikatorerne diskuteres jævnligt. En 
præmis for arbejdet er, at der kun må anvendes eksisterende data 
fra de nationale registre hvilket komplicerer arbejdet. Men 
rapporterne tager stadig mere og mere form.

Samarbejde
DAENA
DASEM har gennem flere år haft et tæt samarbejde med 
akutsygeplejerskernes organisation, DAENA, navnlig omkring 
DEMC. Samarbejdet er blevet yderlige styrket igennem det sidste 
år, hvor de to organisationer har arbejdet sammen om etablering og 
udgivelse af Dansk Tidsskrift for Akutmedicin. DAENA var 
sammen med DASEM og RUS, de tre organisationer, som står bag 
DEMC medansøgere ved det danske bud på afholdelse af EUSEM 
2020. DAENA har som en hovedprioritet at få indført en 
specialuddannelse i akutsygepleje og DASEM støtter helhjertet 
dette arbejde. En af succeshistorierne for danske akutmedicin har 
været det store fokus på tværfagligt samarbejde både i klinisk 
hverdag og i uddannelse og vi er meget opmærksomme på hvordan, 
vi bevarer dette element i den kommende speciallægeuddannelse

FAM 
I konsekvens af akutspecialets indførelse har de Studerende 
Organisation For Akutmedicinsk Speciale (SOFAS) skiftet navn til 
FAM, Foreningen for Akutmedicin, og er nu en specialespecifik 
studenterorganisation. FAM’s landsformand Mikkel Heide 
Petersen er fast observatør ved DASEMs bestyrelsesmøder og 
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tager sammen med andre FAM medlemmer aktivt del i mange 
aktiviteter omkring DASEM.  I tråd med grunden for navneskift 
har FAM afholdt en endags seminardag på Aarhus Universitet 
omkring det nye speciale, dagen havde godt 450 deltager 
hovedsageligt fra medicinstudiet på AU. I indeværende semester 
arrangerede FAM en flerstations workshop omkring akutte 
pædiatriske tilstande i samarbejde med det pædiatriske 
studenterselskab. Herudover har FAM indledt et samarbejde med 
CECLUS som sammen med FAM arrangerer akutmedicinsk 
ultralydskursus for de medicinstuderende. FAM har også kursus i 
A-gas-tolkning,  thoraxrøngten-tolkning samt gør de unge nye 
studerende klar til at svar,  når der bliver spurgt ’Er der en læge til 
stede?’ ved  deres eget ABC-HLR-kursus.

LF og LVS akutarbejdsgruppe
Repræsentant Dan Brun Petersen og Christian Skjærbæk 

DASEM har deltaget i to møder i Lægeforeningen og 
Lægevidenskabelige Selskabers akutarbejdsgruppe. 
Arbejdsgruppen har haft som hovedformål at følge udviklingen på 
akutområdet og specifik at bidrage til lægeforeningens politik i 
forbindelse med Sundhedsstyrelsen opdateringer af 
planlægningsgrundlaget fra 2007. Arbejdsgruppen opretholdes i 
forbindelse med at arbejdet nu er gået i gang og vil fortsat mødes 
for at følge processen og drøfte de emner der kommer op 
undervejs.

Hjerteforeningen
Repræsentant Marie-Laure Bouchy-Jacobsson 

I 2016/2017 har DASEM bidraget til udarbejdelsen af 
Hjerteforenings og Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) rapport 
”En Helhjertet Indsats” med Marie-Laure Bouchy-Jacobsson som 
medlem af ekspertpanelet for præhospital og akutbehandling af 
hjertepatienter. Rapporten er en artikelbaseret klinisk, patientnær 
og sundhedsøkonomisk kortlægning af hjerte-kar-området. Der har 
været fokus på de 5 største hjertekarsygdomme: akut koronar 
syndrom, hjerteklpapsygdom, hjertesvigt, stabil angina pectoris, 
iskæmisk hjertesygdom (STEMI/NSTEMI).
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Konklusionerne blev præsenteret ved lancerings konference på 
Christiansborg d. 07.02.18 og kan nu findes på Hjerteforenings 
webside https://hjerteforeningen.dk/enhelhjertetindsats/en-
helhjertet-indsats/

Samarbejde med øvrige specialer.
Det har i lang tid været en bevidst strategi for DASEM at søge 
samarbejde med alle tilgrænsende specialer for at diskutere faglige 
snitflader og deltage i udformning af fælles holdningspapirer på 
emner af fælles interesse. Med status som nyt speciale, der skal 
finde sin plads blandt andre specialer er det ikke mindre vigtigt og 
vi har navnlig undervejs i arbejdet med målbeskrivelsen fået mange 
tilkendegivelser fra andre specialer om interesse i samarbejde.

Vi har i processen med udarbejdelse målbeskrivelse haft navnlig 
tæt dialog med anæstesiologernes selskab, DASAIM, om 
uddannelse og grænseflader og det vil vi fortsætte. 

Vi har deltaget i et møde med bestyrelsen for Dansk Ortopædisk 
selskab (DOS) og Dansk Ortopædisk Traumeselskab og diskuteret 
uddannelse og fremtidigt samarbejde. Mødet mundede i gensidige 
tilkendegivelser fra begge selskaber om at samarbejde om f.eks 
kliniske vejledninger på skade- og traumeområdet. DASEM har 
endvidere været inviteret til at give oplæg på DOS årsmøde og 
efterfølgende paneldiskussion om det nye speciales rolle og 
samarbejde med ortopæderne om skadestue og traumemodtagelse. 

DASEM har for nylig modtaget invitation fra Dansk 
Infektionsmedicinsk selskab til at indgå i arbejdet om et fælles 
holdningspapir om modtagelse af akutte patienter med infektion 
og det arbejde, går snart i gang
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