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BESTYRELSESMØDE 
Tid: 5. december 2017, kl 20.30-22.05 
Sted: Skype 
Deltagelse: Christian Skjærbæk, Gerhard Tiwald, Julie Mackenhauer,  
Jakob Forberg, , Henrik Ø. Petersen, Matthias Giebner, Marie Jessen,  
Marie – Laure B. Jacobsson, Dilek K. Cakar, Jørn Guldhammer 
Referent: Matthias Giebner 
 
 
 

DAGSORDEN   
 

1 BESTYRELSEN, 8 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Godkendelse af 

dagsorden 

Christian/Matthias Beslutning 1 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Der er forsøgt angivet omtrentlig tid til de enkelte dagsordenspunkter. 

Dagordenspunkter, der ikke forventes at være noget til er skraverede. 

Dagsordenspunkter, hvor der udelukkende gives skriftlig orientering er sat til O min 

Er der dagsordenpunkter, der har brug for mere tid end angivet? 

Er der noget til eventuelt? 

Konklusion Dagsorden og dens form er godkendt. 

Forretningsorden  Matthias/ Marie Beslutning 5 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Opdateret version rundsendt af Mathias d 7/10 

Efterfølgende har der været en e-mail diskussion om frist for udsendelse af dagsorden.  

Formanden foreslår følgende ændringer/tilføjelser: 

- en uges frist for udsendelse af dagsorden 

- indmelding af dagsordenspunkter til formand eller sekretær 14 dage før mødet. 

- de enkelte bestyrelsesmedlemmer har ansvar for med samme frist at meddele 

om der er noget til orientering/diskussion eller beslutning under de punkter, der 

er ansvarlige for jvf standarddagsordenen 
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- så vidt muligt leverer de ansvarlige for dagsordenspunkterne et kort skriftligt 

oplæg på forhånd med henblik på effektiv udnyttelse af mødetiden 

- punkter der ikke er meldt noget ind til udgår af dagsordenen og fremstår 

skraverede 

Konklusion Forretningsorden godkendt minus beskrivelse for afholdelse af generalforsamlingen. 

Denne bliver en del af vedtægterne. 

Henvendelser til 

selskabet 

Christian/Matthias Beslutning 2 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Vi får mange henvendelser via kontakt@akutmedicin.org. 

En del er henvendelser, der kan besvares af sekretær/formand.  

En stor del er også diverse invitationer og anmodninger om høringssvar. Ønsker 

bestyrelsen at se dem eller alle skal formanden vurdere relevansen? 

Alternativt kan de alle rundsendes af sekretæren til bestyrelsen med en uges frist til at 

tilkendegive om vi skal give et svar og derefter et venlig standardsvar tilbage til afsender 

Konklusion CS og MGI sorterer i henvendelser og fremsender kun det til hele bestyrelsen, som lader 

til at have relevans for alle. Informationer om kongresser o.l. skal fremover publiceres i 

nyhedsbrev. 

2. STATUS på INDSATSOMRÅDER 2017-2018, 12 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Flere med den rette 
faglighed 

1. Nikolaj/Henrik 

2. Henrik/Halfdan 

 

1. Orientering 

2. Orientering 

4 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

1) Politikpapir 
2) EBEEM 
3) Udenlandske akutlæger 

 

 
 

Konklusion   

Selskabets holdning om ”den gode akutlæge” i overgangstiden indtil der er 

uddannede speciallæger er stillet i bero indtil overgangsordninger er på plads. 

EBEEM 

Studiegruppe på Sjælland starter i januar. 

Planen er, at danne en gruppe med medlemmer fra alle Regioner til at organisere 

informationsmøder om det kommende speciale og EBEEM i alle Regioner. Der 

kommer et oplæg fra Henrik Ømark til næste bestyrelsesmøde. 

Udenlandske akutlæger 

Ikke behandlet. 
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Netværk for 
akutlæger 

Henrik Diskussion og beslutning 6 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Der var blevet truffet en beslutning på mikrointernatet om, at gennemføre en 

socialfagligt roadshow. jvf. opsamling efter mikrointernatet ved Julie M. .  

Indhold og økonomi? 

Konklusion Se punktet ovenfor vedr. ”flere med den rette faglighed” 

 

Netværk for UAO Mats/Dilek/(Charlotte) Orientering 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Aftale på mikrointernat om Netværk for UAO jvf. opsamling rundsendt af Julie d. 

5/11 

Konklusion Møde 30. 01. 2018 for alle uddannelsesansvarlige om uddannelsesprogrammer, 

sted er Museholm, Korsør, Reg. Sjælland er vært. 

 

 

3.  UDVALG, 30 min 
 

 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Dansk Tidsskrift for 
Akutmedicin 

Julie 1) Orientering 

2) Diskussion/ beslutning 

3) Diskussion/ beslutning 

10 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

1) Det redaktionelle arbejde 

2) forslag til samarbejdsaftale med DAENA,  Bilag 

3) Budgetforslag. Bilag 

Konklusion Redaktionen har optaget arbejdet. 

Samarbejdsaftale med DAENA, udkast ligger i dropbox. 

Budget skønnet til 55.000 kr., der skal findes nøgle til fordeling for de 

omkostninger på DASEM og DAENA. 

Stillingtagen om DASEMs bidrag før generalforsamlingen, efter de to første 

udgivelser, da beløbet er en betragtelig del af DASEM’s budget. Redaktionen ville 

komme med forslag til et reduceret budget efter Tryg bevillingens udløb. Kommer 

til at indgå i det budget som medlemmer skal godkende på generalforsamling i 

april. 

DAENA giver et mindre beløb efter deres muligheder. 

Redaktøren kommer til at tage de daglige økonomiske beslutninger. 

Udvalg for kliniske 
retningslinjer  

Nikolaj Orientering 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion Udsat 

Uddannelsesudvalg  Gerhard  15  

Uddybning, Indstilling, 1. Arbejdet med målbeskrivelse. Orientering 



 4 

bilag 2. Møde med alle specialer i SST. Orientering 

3. Udkast til overgangsbestemmelser i høring. Rundsendt 28/11. Frist for 

høringssvar 5/1. Diskussion og beslutning 

4. andet? 

Konklusion 1. 

Sidste udkast af målbeskrivelsen er blevet sendt rund til bestyrelsen og sendt til 

SST, som har sendt det til National Råd for Lægelig Videreuddannelse; denne 

holder møde om det den 13.12. 2017. SST har ikke svaret på henvendelse, om 

DASEM skal deltage i mødet. 

Orientering om mødet imellem SST og alle specialer som var blevet hørt 

angående akutspecialet. Mødet har ikke frembragt ændringer af betydning.  

3. 

Paragraf 20 i udkast til overgangsbestemmelser er et diskussionspunkt. 

Desuden er nogle passager i oplægget er forvirrende. Tidsfristerne er for 

stramme. 

Kompetencevurdering af alle læger, som p.t. er ansat i FAM vil være langvarig, 

dyr og omstændelig. 

Skal de, som har fagområdet, vurderes endnu en gang på kompetencer? 

Der bliver rejst spørgsmål om det er nok at have fagområdet, da nogle læger vil 

kunne opnå fagområdet hurtigt inden udløb af tidsfrister. En ansættelse i en 

akutafdeling er heller ikke nødvendigvis garanti for, at de kirurgiske kompetencer 

beherskes tilstrækkeligt. 

Ansættelsen på to FAM’er vil være svært at opfylde for nogle kollegaer, især dem, 

som har en specialefunktion i deres afdeling og som derfor ikke vil få mulighed 

for at arbejde et andet sted. Bestyrelsen indstiller, at denne regel frafaldes ved 

bedømmelse. 

Gerhard og Christian skriver et forslag til høringssvar, som sendes til bestyrelsen 

til kommentering inden høringsfrist 05. 01. 2018.  

 

Kommunikationsudvalg   Marie Orientering 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion Nyhedsbrev bliver udsendt inden jul, bidrag er velkommen. 

Ultralyd Jesper Orientering 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion Ikke noget nyt 

Yngre Danske Akut 

Medicinere  

Marie/Julie Orientering 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion YAM ændrer navn tilYDAM .  

Arbejder med spørgeskema, hvem der vil søge intro og hvorfor. 
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Har søgt om økonomisk støtte i Trygfonden. 

Organisation 
 

Dan Brun 

Petersen 

Orientering 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion Intet nyt. 

 

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 5 min 
 

 

Emne Ansvarlig/ repræsentant Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Dansk Råd for 
Genoplivning, DRG 

Marco Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Referater på http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-moeder/  

Konklusion  

ATLS Dan Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

STAR Nikolaj Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

LVS Thomas Andersen Schmidt, 

Dan, Anders Møllekær, 

Jacob Forberg  

Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

LVS repræsentantskabsmøde, torsdag den 2. november 

Orientering fra deltagere 

Konklusion Ingen deltager fra bestyrelsen i sidste møde. 

Fagområdet 
Akutmedicin 

Jacob  Orientering, diskussion 4 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Bedømmelsesudvalgets arbejde har været præget af langsommelighed og vilkårlighed. 

Status nu?  

Hvad kan DASEM gøre? 

Konklusion Der har på det sidste været 5 ansøgere, hvor svaret fra bedømmelsesudvalget tog 

længere tid. Den ene af dem er nu godkendt. I nogle tilfælde er ansøgningerne 

mangelfuld udfyldt. 

Ansættelsen på to FAM’er vil være svært at opfylde for nogle kollegaer, især dem, 

som har en specialefunktion i deres afdeling og som derfor ikke vil få mulighed for at 

arbejde et andet sted. Bestyrelsen indstiller, at denne regel frafaldes ved 

bedømmelse. Formanden for bedømmelsesudvalget er ikke for at slække på det krav. 

DASEM vil henvende sig i et brev til LVS bestyrelsen for at bede om at fjerne kravet. 

Svartiderne fra bedømmelsesudvalget kommer til at blive reduceret. 

http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-moeder/
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LF/LVS 

akutarbejdsgruppe 

Christian/Dan Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Seneste møde 16/8. Referat i drop-Box 

Konklusion  

Danarrest Christian Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Databasen for 

akutte 

patientkontakter 

Julie Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Andre eksterne 

repræsentationer 

  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 
 
 

5 INTERNATIONALT, 8 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

EUSEM Christian 1. Skriftlig orientering 

2. diskussion/beslutning 

4 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

1. Councilmøde, 24/11. Referater i dropbox 

2. Brev fra EUSEM, rundsendte med anmodning  

a. om at give forslag til speakers på EUSEM 2018 

b. invitation til at blive underviser eller hoste EUSEM kurser 

c.  invitation til at indgå i arbejdsgrupper og udvalg i EUSEM 

d.  invitation at EUSEM kan promovere vores egen DEMC 

Konklusion Der kommer flere forslag til speakers. 

Emergency Medicine Core Competences, kursus fra Lund, bliver holdt i maj 2018 på 

Sjælland. 

IFEM Christian Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Assembly meeting 31/10 

Referater i dropbox 

Konklusion  

Section for 
Emergency Medicine 
i UEMS 

Jacob/Christian Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Møde i sektionen 10/11 

Referat i dropbox 
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Konklusion  

NordFem Christian/Jacob  Orientering 4 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Første Skypemøde afholdes 5/12 

Konklusion Jakob Forberg kontaktperson for DASEM. Refererede fra SKYPE møde. Nord Fem 

holder en morgenseance på EUSEM, der er ellers planlagt 5 møder i gruppen i 2018 

andre  Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 

6 ARRANGEMENTER, 9 min  
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

DEMC Matthias orientering 3 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion En samarbejdsaftale med Meeting Planners er formuleret nu, efter at 

omfattende passager om Meeting Planners ansvar for, at alle 

samarbejdspartnere (eksempelvis Radisson) og deres underleverandører 

bruger overholder alle overenskomster og arbejdsmiljøloven er blevet fjernet. 

Denne var blevet bragt op af RUS’ advokat med hensyn til RUS’ position som 

fagforening. Reelt har Meeting Planners ingen jordisk chance for at tage 

kontrol med alle underleverandørers arbejdsforhold. 

Samarbejdsaftalen skal underskrives nu. 

Vi har fået underskudssikring fra Region Midt ( 1 mio kr.) og fra Præhospitalet 

i Region Midt (200.000 kr.). 

Programudvalget er langt med programmet. Hvis alt går som ønsket bliver det 

et spændende og afvekslingsrigt program.   

Årsmøde Marie Laure, 

Nikolaj, 

Gerhard 

Orientering 3 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion Sponsorer er næsten på plads, der mangler nogle oplægsholdere godkendt, 

Der holdes både prækurser og vejlederkurser. 

Generalforsamling Dilek/Christian Orientering/beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Nyt udkast til vedtægter, skal sendes til medlemmerne i januar 

Forslag om, at vi rundsender og godkender pr e - mail, når udkast foreligger. 

Evt. extraordinært Skpypemøde i januar. 

Konklusion Forslag bliver udsendt i januar måned, hvorefter diskussionen føres på 

ekstraordinært SKYPE møde (DOODLE kommer) eller på mail. 
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Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion  

EUSEM 2020 Marie-Laure Orientering 2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion EUSEM styregruppen har accepteret Marie – Laure BJ er som kontaktperson 

til DASEM / organisationsgruppen for EUSEM i DK 2020. 

Andre    

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion  

 

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 3 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

DAENA Christian Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Formanden inviteret til at give oplæg på DAENA fagdag. 

Arbejder hårdt på at få anerkendelse som sygeplejefagligt speciale 

Konklusion  

SOFAS ? Skriftlig Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Navneskifte til FAM, Foreningen for Akutmedicin 

Konklusion Nyt logo, seminar planlagt om speciale 02.03.2018. 

DOS Christian/Matthias Orientering 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Paneldiskussion på DOS årsmøde 26/10 

Bilateralt møde med DOS og DOT bestyrelse 14/11 

Konklusion Møde med DOS’ bestyrelse var konstruktiv og positiv. 

Små differencer om traumemodtagelse. Instrukser og NKR kan laves sammen. 

Arbejdsgruppe til 

udarbejdelse af nye 

retningslinjer til 

immobilisering af 

voksne 

traumepatienter 

Christian Maschmann  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Hjerteplan m 
hjerteforeningen 

Marie-Laure  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion Region Sjælland har i forhold til andre regioner dårligere resultater efter 

præklinisk genoplivning; 

STEMI patienten til PCI center; akutlæge kan være i front, bare der kan tilkaldes 

kardiolog. 
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EKKO enquete Nikolaj Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Ikke-publiceret rapport  i drop-box 

Konklusion  

 

 

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA, 8 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Revideret vejledning om 
medikamentel 
palliation i 
terminalfasen 

Christian beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Rundsendt 19/11. Høringsfrist 8/12 

Konklusion Ingen høringssvar fra DASEM 

Ændring af lov om 
kliniske forsøg med 
lægemidler og lov om 
videnskabsetisk 
behandling af 
sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter 

Christian Beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Rundsendt 19/11. Høringsfrist 8/12 

Konklusion Ingen svar fra DASEM. 

European Airway 
Registry 

Christian beslutning 2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Brev fra Christian Hohenstein vedrørende luftvejshåndtering i 

akutafdelingerne. Rundsendt 27/10.  Var der nogen, der havde lyst til at 

tage kontakten til Christian og finde ud af, om det er noget vi skal gå ind i?  

www.airway-registry.eu 

Konklusion Matthias kontakter Christian Hohenstein for nærmere informationer. 

Kandidater til SEB 

hæderspris? 

Christian Beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Brev fra LVS rundsendt 26/11. Svarfrist 17/1 2018. 

Konklusion  

Personaleledelse og 
psykisk arbejdsmiljø i 
akutarbejde 

Christian beslutning 2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Henvendelse fra Fredrik Madsen, inklusiv projektbeskrivelse rundsendt 

24/11.  Interesse for os i dette? Til organisationsudvalget? 

Konklusion Vi sender et venligt afslag, fordi der er mange andre opgaver i DASEM lige 

nu. 

http://www.airway-registry.eu/
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Revideret SST 
vejledning om 
ordination af 
afhængighedsskabende 
lægemidler  

Christian Beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Revideret SST vejledning om ordination af afhængighedsskabende 

lægemidler. Rundsendt 24/11. Høringsfrist 9/1. 

Konklusion Ingen svar. 

NKR Christian Beslutning 2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Forespørgsel fra LVS vedr. NKR. Videresendt 28/11, svarfrist 18/11. 

Konklusion NKR projekt om In line stabilisering. 

LVS har forespurgt om interessenter for NKR om enkelte emner. 

Vi vil gerne engagere os, men har andre prioriteringer for tiden. 

Svar til LVS fra Christian og Gerhard. 

 

    

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion  

 

9 ØKONOMI OG MEDLEMSFORHOLD, 2 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Opdateret økonomisk 
status 

Dilek orientering 2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Rundsendt status fra Dilek 24/11  

Konklusion Kontostand 133.000 kr. . 

Ingen større udgifter i sigte inden årsmødet. 

Dilek planlægger møde med revisor i det nye år. 

Medlemsstatus Matthias Orientering  o 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion Der er forskellige spørgsmål til lægeforeningen angående føring af 

medlemslister. Matthias og Julie arbejder fortsat med det. 

 

 

 

 

10 EVENTUELT, 5 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion Tid 
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EUSEM 2018    

Konklusion Gerhard foreslår landshold til simulationskonkurrence på EUSEM 2018. 

Bifald. 

 

    

Konklusion  

    

Konklusion  

 

11 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 2 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Tilføjelser til 
bestyrelseshåndbog 
på baggrund af 
aktuelle møde 

Alle Diskussion/beslutning 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Nyt til hjemmeside på 
baggrund af aktuelle 
møde 

alle Diskussion/beslutning 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 

12 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 2 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Matthias beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

22/2 (SKYPE) 

19/4 (aftenen inden årsmøde) 

Konklusion  

Mikrointernat Alle Beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Forslag om 5/6 oktober 2018 

Konklusion Vedtaget 

 

 

BILAG 
Samarbejdsaftale med DAENA om Dansk Tidsskrift for akutmedicin 
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Budget for Dansk Tidsskrift for akutmedicin. Mangler. 

Økonomiopdatering 

Udkast til vedtægter 

Brev fra EUSEM, rundsendt 22/10 

 

Alle tilgængelige bilag findes i drop-box: 

https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/referater/bestyrelsesm%C3%B8der%20bm/2017/

05122017 

 

 

 

https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/referater/bestyrelsesm%C3%B8der%20bm/2017/05122017
https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/referater/bestyrelsesm%C3%B8der%20bm/2017/05122017

