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5. Eksterne repræsentationer
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a. Trygfonds rapport (v. Julie & Dan)
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REFERAT
Referat godkendt for sidste bestyrelsesmøde d. 02.10.15

1 BESTYRELSEN
Bestyrelsens fremtidige sammensætning
 Aktuelt 7 bestyrelsesposter inkl. formand
o Formandspost – Christian Skjærbæk stiller op, Dan stopper, men tager en bestyrelsespost.
o Birgit, Gerhard, Julie, Jakob Forberg, Anh-Nhi genopstiller.
o Suppleanter: Marco, Gerhard, Nikolaj
 OBS ønske om vedtægtsændringer:
o 9 bestyrelsesposter 3 suppleanter. Derudover kan oprettes ad hoc forretningsudvalg
 Anh-Nhi sørger for vedtægtsændring forslag og sørger for at sende ud rettidigt!
Udvalgenes fremtidige sammensætning
 Uddannelsesudvalg: (formand Christian)
o Ny formand: Gerhard stiller op som formand for dette udvalg, når Christian stiller op som
formand for DASEM.
o Medlemmer: Mats, Marie-Laure, Gerhard, Jacob
 Forskningsudvalg: (formand: Mikkel Brabrand)
o Nyt tiltag fra Mikkel Brabrand og Daniel Henriksen - kører Webinars med succes.
 Kommunikation: (formand: Julie)
o Lidt vævende for tiden. Svært at stå for årsmøde samtidigt. Behov for at uddelegere
selskabets ”arrangementer” i selvstændig gruppe.
 Oprette Fundraising/årsmøde udvalg:
o Praktiske, økonomiske formalia for afholdelse af årsmøde, mikrointernat,
o Birgit vil gerne indgå i dette udvalg som formand!
 Ultralyd: (% formand)
o Ingen formand, Christian Lauersen ønsker ikke at genopstille. Ingen aktuelle kandidater?
Måske Jesper Weile? Stefan Post (Birgit skriver til Stefan)?
 DEMC (Anh-Nhi)
o Kører selvstændigt i samarbejde med DAENA og RUS.
OBS Sørge for at indkalde medlemmer til evt. tilmelding i udvalgene op til årsmødet! ALLE formænd
for udvalg bedes opdatere beskrivelse af deres udvalg. Evt. tekst som vi kan sende ud.

2 FREMTIDIGE DASEM MØDER
Årsmøde (Comwell, Middelfart, Lørdag 9. April)




Halter meget ift. Program, PR. Der er behov for hjælp fra andre i bestyrelsen da Julie har meget at
se til med Trygfondsrapporten.
o Ny tovholder: Birgit (Christian, Marco og Anh-Nhi hjælper til)
o Julie sørger for videre kontakt til Comwell
Tilmelding skal ligge ude inden januar- via billetto.
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Sponsor er koordineret af Marco.
Program:
o Målbeskrivelse for hoveduddannelse i akutmedicin
o Daniel ønsker at invitere udenlandsk oplægsholdere – endnu intet der foreligger
 Christian kontakter Daniel.
ANH-NHI SENDER EMAIL UD TIL NYE TOVHOLDERE IFT. VIDEREPLANLÆGNING

3 ARBEJDSGRUPPER OG ANSVARSOMRÅDER
3.1 Forskning v. Mikkel (ikke formelt udvalg p.t.)
3.2 Uddannelse og arrangementer v. Christian
 Arbejdet på målbeskrivelse. Se vedhæftet i tidligere mail. Groft udkast. Tilstræber et endeligt oplæg
til præsentation til årsmøde – evt. som et tema
 Deadline for færdiggørelse? Mhp inddragelse i Tryg rapport.
o 20.-22. Januar
3.3 Kommunikations udvalg v. Julie
3.4 Ultralyd v. Birgit

4 EKSTERNE REPRÆSENTATIONER
Nationale:
4.1 Dansk Råd for Genoplivning, DRG
4.2 ATLS – v. Dan (ny?)
4.3 STAR v. Cecilie Møller
4.4 LVS – v. Dan (Thomas Andersen Schmidt valgt)
4.5 Fagområder Akutmedicin – v. Jakob
4.6 Andre eksterne repræsentationer eller arrangementer:
Internationalt:
4.7 Eusem:
 Går godt med TENTAMEN. Revision af curriculum da der var enkelte områder der ikke var dækket.
4.8 IFEM:
4.9 Section for Emergency Medicine i UEMS
4.10 Øvrige:
 Nordisk samarbejde (NordFEM): November 6-8, 2017 i Drammen, Norge
o Vi skal have det i nyhedsbrev.
o Dan skriver mail tilbage for interesse.

5 ARRANGEMENTER
5.1 Temaaftner
5.2 Akutkonference /DEMC7 – 24.-25. November i København.
- Intet samarbejde med Mayo Clinic da det ramler sammen med Thanksgiving. Samarbejder om
DEMC8.
- Stramt budget. Underskudsgaranti fra RUS, Meeting Planners
- Abstract konkurrence er skudt i gang –
o Husk reklame på respektive akutafdelinger og vores netværk – se demc.dk og
akutmedicin.org.
o Anh-Nhi sender også plakat ud til bestyrelsen.
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5.3 Andre:
Forsknings webinar (ved Daniel Henriksen)
 Går godt. Der har været 2 webinars indtil videre og 3. Webinar her i slut januar.
Folkemøde 16.-19. juni 2016. – se bilag 4 (ved Dan)
 Stand på folkemødet
o God mulighed for at fremhæve selskabet, hvor vi stiller med 1-2 bestyrelsesmedlemmer.
 Dan eller Jakob Forberg kan evt. deltage.

6 SAMARBEJDE
6.1 Daena.
6.2 SOFAS.
6.3 Netværk for akutlæger
6.4 Andre specialer:
 Akut kardiologi
o Ekko vs. FATE – henvendelse fra Gro Egholm – v. Christian Skjærbæk
o Beskrive forskel i EKKO vs. FATE
 Opgave for ultralydsudvalget når der er en formand for dette.
 Evt. inddrage Thomas Nielsen (Christian kontakter ham) fra Viborg og Morten
Petersen fra Herning (Jacob Juul kontakter ham)

7 HØRINGER
8 ØKONOMI OG MEDLEMSFORHOLD
Astra Zenica (Dan og Marco)
 Udestående på 40-50.000 kr.
 Behov for et event som kan frigive disse penge.
 Dan har rykket flere gange.
Tryg


358.319 kr. til mikrointernat og Trygfonds rapport – kører på separat konto

Status økonomi:
 50.000 kr. (OBS mangler pengene fra Astra Zenica)
Medlemskab (ca. 400 medlemmer)
 forslag til at øge medlemskab fra 200 kr. til 400 kr.
o Fremhæve grundlag i årsberetningen.
o Birgit udarbejder forslag til vedtægtsændring for dette.

9 DEBAT, SPECIALE
Trygfondsrapporten:
 Går godt.
 Stakeholder liste tilsendes rapport 3-5 dage før Lancering 1. februar
 Anders Hede fra Tryg – PR lancering med DR. Peter Geisling har udvist interesse
 Danske Patienter vil ikke udtale sig direkte om et speciale, men vil gerne udtale sig på patienternes
vegne.
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Fundet grafiker og en til korrektur læsning.
Møde mellem Dan og Julie på mandag d. 11/1 2015 for videre plan.
Gode kommentarer/konstruktive ting fra bestyrelsen.
o Deadline inden 9. Januar

10 EVENTUELT
OBS generalforsamling til årsmødet
 Dagsorden
 Sørge for en beretning fra bestyrelsen i god tid.
 Sørge for forslags vedtægtsændringer ligger klar i god tid.
Dansk infektionsmedicinsk Selskab (bilag 6)
 Kontaktet os mhp. Styrke dialog og samarbejde med DASEM, snitflader mm.
o Evt. holdningspapir.
o Finde nogle kontakter el nogen fra bestyrelsen der har faglig og politisk indsigt.
o Christian sender mail ud til resten af bestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde:



Uge 8 kl. 20.00
Anh-Nhi udsender Doodle
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BILAG
Bilag 1 – email fra Dan 8. november 2015 kl. 20.56
Kære bestyrelses-kolleger.
Christian og jeg har lige talt sammen og blev enige om, at det nok er på tide med en kort update. Som I ved, har det
været et meget travlt efterår for mig primært pga. min konstituering som ledende overlæge, og derfor har
informationerne nok desværre været lidt for sparsomme. Så jeg beklager, hvis nogle ting er gået lidt hurtigt og med
måske under radaren. For til gengæld er sker der virkelig mange ting, og der er lidt langt til Skype i januar. Så her en
update:
Tryg-fonds-projektet
Jeg blevet i tvivl om, om bestyrelsen egentlig har set den oprindelige ansøgning og budget. Så det er vedhæftet her.
Status er, at "de frikøbte time-lønnere" (dvs. Jacob, Julie og jeg samt to studenter) er godt i gang med arbejdet. I løbet
af de næste par uger får vi skrevet det første sammen, og d. 27/11 mødes vi med en række nøglepersoner (nævnt
Workshop II i budgettet). Lidt utraditionelt valgte vi at tilbyde honorar for at deltage, da flere af folkene er "eksterne",
og da projektets økonomi har penge til det. Men vi regner egentlig ikke med at ret mange tager imod tilbuddet, så vi
kan måske polstre nogle af projektets andre poster endnu bedre..
Vi regner med at have samlet teksten medio december, så den herefter kan sendes rundt i bestyrelsen.
Planen er offentliggørelse i slutningen af januar, og så har vi også penge til en tema-dag med den som grundlag i
begyndelsen af februar. Programmet er ret åbent, så kom gerne med idéer.
Jeg sidder med i Lægeforeningens Netværksgruppe for Akutområdet (med bl.a. LVS, YL m.fl.), og jeg har også her
nævnt muligheden for, at flere kan byde ind.
Der er ingen tvivl om, at folk gerne vil læse, hvad vi skriver. Og som i læste i Gerhards mail, så planlægger
Sundhedsministeriet (og Danske Regioner) en følgning inkl. snak om speciale i løbet af 2016. Så vi har en god chance
for at lave en pæn serv.

Danske Regioner
Laver en "intern" temadag d. 26/11, hvor der primært deltager afdelingsledelser og administrative folk. Jeg har fået
sneget mig ind som oplægsholder vedr "Kompetencer i de fælles akutmodtagelser". Og tænker at sige det, jeg plejer;
"Det handler ikke alt sammen om et speciale. For der er brug for mange løsninger - men et speciale er ét af dem".

Økonomi
På den gode side ser det ud til, at DEMC6 giver et overskud på 50-60.000 til os. Og AstraZeneca er nu med på at dække
forskningslegatet (50.0000) for 2014 + et nyt.
På den lidt mere dystre side mangler vi i øjeblikket de to ovennævnte beløb, men vi har brugt pengene. Så lige nu er
kassen ret tomt.
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Derudover har vi mange relevante aktiviteter og udvalg, der begynder at mødes. Specielt efter mikrointernatet er der
kommet gang i både Kommunikation, Uddannelse og Forskning.
Apropos Mikrointernatet så er der også en økonomisk lysning, da i hvert fald 20.000 kr dækkes af Tryg-fonds-projektet
("Workshop I").
Men det korte af det lange omkring økonomien er, at vi i 2016 skal blive mere skarpe på at lave et korrekt budget, at
få styr på afregningerne - og så overveje at hæve kontingentet til fx. 300 kr årligt.

EMS2016
Præhospital-konferencen i København i 30/5-1/6: planlægningen skrider støt fremad. Der er store, internationale
ambitioner og meget anderledes program end DEMC. Så det var en udmærket beslutning ikke at forsøge at fusionere
de to.

EMSS2016 (ja, titlerne ligner hinanden ;-)
SATS København lavede en fantastisk Emergency Medicine Summer School i sommer og vil gentage succeen næste år,
formentlig på Bornholm, og med fokus på patientovergange/overleveringer. Super relevant. De vil gerne have os med,
så det vil være fedt, hvis en eller to har lyst til at tage kontakten. Det handler primært om sparring op til og så måske
tilstedeværelse en dag eller to.

DEMC7
Har været/er lidt truet på økonomien, da Region Hovedstaden ikke giver tilskud (modsat de tidligere "værts-regioner")
og da det pga. størrelsen er nødvendigt med en professionel organizer. Men vi har presset tilbuddene og hævet
priserne en smule, så det stadig kan lade sig gøre for ca. 2000kr pr. deltager, og så bliver der en mindre egen-betaling
til middagen på 200kr. Til gengæld er der allerede en pæn interesse, og det trækker også gradvist flere sponsorer og
udstillere med. Alle udvalg kører, men der er stadig plads til flere folk - kontakt Anh-Nhi hvis du vil være med.
Og så en detalje; vi har valgt d. 24.-25. november 2016, som går over Thanksgiving. Så vi får nok ikke mange
amerikanske gæster (Mayo havde ellers tilbudt sig igen), men vi har valgt at holde fast i datoen for at kunne blive i
København og styre fri af andre konferencer. Og så har vi efterhånden også rigtig gode kontakter i Europa, vi kan
trække på.
Det var vist lige, hvad jeg kunne finde på. Det blev lidt langt, men som sagt føler jeg også, at jeg skylder lidt
information. Spørg bare, hvis der er andet, du gerne vil vide.

Bilag 2 – E-mail fra Dan 21. November
Kære Bestyrelse
Et par punkter til behandling inden næste bestyrelsesmøde:
1) Det lægefaglige grundlag for akutmedicin i Danmark ("TrygFond-rapporten"):
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Nu begynder der et at ske noget for alvor. Der er søgt en masse litteratur og skrevet sammen på langt de
fleste områder. Der kom mange gode input på Mikrointernatet, og derudover har vi taget en hel del fra
diverse gamle skrivelser og breve, særligt "Hvidbogen", som bestyrelsen lagde en del arbejde i i 2014.
D. 27/11 mødes vi med det "ekspertpanel", vi har forsøgt at sammensætte så bredt som muligt: et par
nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen, nogle af "the founding fathers" af DASEM, et par
ledende overlæger og så nogle mere eksterne eksperter, enten med ekspertise inden for akutområdet eller
inden for rapport-skrivning generelt.
Processen herefter er, at alle input bliver samlet og rapporten skrevet færdig. Alle i bestyrelsen er meget
velkomne til at komme med kommentarer, forslag til rettelser eller litteratur, der bør indgå. Send alt til
Julie, enten i fri tekst eller som kommentarer i vedhæftede.
Vær særlig opmærksom på afsnittet med "Anbefalinger", som bliver selskabets officielle indstilling på en
række områder, og som jo bliver det mest holdningsbaserede (omend underbygget af
rapporten/litteraturen).
I løbet af december bliver rapporten skrevet færdig og sendt i høring i bestyrelsen. I løbet af januar bliver
den rettet til og forhåbentlig udgivet i slutningen af januar og præsenteret på en temadag i februar (den
sidste del arbejder vi stadig med at få arrangeret bedst muligt).

2) Eusem 2016 i Wien:
I lighed med tidligere år er vi blevet bedt om at komme med forslag til talere til Eusems møde i Wien 2016 se nedenfor.
Send til mig (der står hvilke oplysninger, der skal indgå) og så samler jeg og sender videre. Deadline til mig
15 .december.

3) Forsknings-webinar
D. 17/11 holdt forskningsudvalget et meget succesfuldt webinar. Som præmie for deltagelse udloddes en
billet til DEMC7. Det er nok en model, vi evt. også kan bruges i andre sammenhænge.

4) DEMC7
Alle udvalg er på plads, men der er stadige ledige pladser. Vi har en udfordring med økonomien, da Region
Hovedstaden ikke støtter økonomisk og da Mayo formentlig ikke kan deltage i så høj grad (som de plejer at
gøre uden beregning), da konferencen ligger d. 24.-25. november lige omkring Thanksgiving.
Men da mange allerede planlægger at deltage, har vi valgt at holde fast i både sted og tid, og så arbejder vi
hårdt på flere udstillere og sponsorer. Mange deltagere er også en forudsætning, så lav endelig gerne
reklame allerede fra nu.
www.demc.dk og tilmeldingen ER åben (dog med sparsomme informationer indtil videre).
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Bilag 3 – e-mail fra Gayle Galleta- 16. Nov. 2015
Hello,
I have had the pleasure of meeting many of you and sharing strategies for establishing emergency medicine
in our respective Nordic countries. For those of you who do not know me, I am an American EM residency
trained consultant, licensed in the US and Norway, who has been working to get Emergency Medicine
established in Norway.
I am writing to let you know that Norway would like to host a Nordic Federation of Emergency Medicine
conference November 6-8, 2017 in Drammen, Norway, which is 40 km west of Oslo. We were thinking
about one day of hands-on workshops, such as ultrasound, simulation, etc.; a second day of Nordic
collaboration; and a third day of practical lectures. Everything would be conducted in English.
Is this something in which your respective countries would be interested? Please let me know.
Sincerely,
Gayle Galletta, MD
Bilag 4 – E-mail fra Vivi Jakobsen - 12. November
Hej Dan
Tak for snakken i går om jeres mulige deltagelse i vores stand på Folkemødet den 16.-19. juni
2016.
Som nævnt er ideen her fra RUS’ side, at vi inviterer jer indenfor i vores stand, for at vise
hvad det præhospitale er for en størrelse, og at den præhospitale og akutte indsats har
afgørende betydning for et gunstigt patientforløb.

Målet med vores stand er helt overordnet, at udbrede kendskabet til redderfaget og det
præhospitale felt – herunder samarbejdet med andre faggrupper.
Via vores stand ønsker vi at vise reddernes fag og faglighed frem for beslutningstagere og
borgere, som gæster Folkemødet. Og med en event på standen i samarbejde med jer, kan vi
også vise hvordan det tværfaglige samarbejde tilfører merværdi i et patientforløb.
Vores metode vil være involvering og det indebærer, at de besøgende i standen, skal mødes at
et hold, som kommer dem i møde. Som vi talte om i går, kan det i vores konkrete samarbejde
ske ved en visualisering af fx et patientforløb fra at man får et ildebefindende/ulykken rammer
patienten i hjemmet, over behandling og transport i ambulance, til fortsat behandling ved
mødet med akutsygeplejersken og lægen til hjemtransporten. Derigennem vil vi få mulighed
for at vise et forløb hvor tværfagligt samarbejde, brugen af den elektroniske patientjournal
mv. og det professionelle flow til borgere, embedsfolk, politikere (som udover at være
potentielle patienter og pårørende også er beslutningstagere på feltet).
Og din idé om at skabe et idéhjørne, hvor utraditionel tænkning ud af boksen kan føre til nye
løsninger, skal da også have et skud for boven.
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Vi aftaler det nærmere indhold, når I har vurderet om, I har en umiddelbar interesse i DASEM.
RUS har standen under alle omstændigheder og vil derfor også kun bede om en symbolsk
betaling fra jer på 2000 kr. per dag.
Vi aftaler jeres deltagelsesgrad, når I har afstemt internt, og vi har fået endeligt tilsagn fra
Folkemødets sekretariat om størrelse og placering af vores stand. I skal regne med at
bemande standen med mindst én person i hele tiden, og I skal derfor være mindst to i Allinge,
der afløser hinanden. Det er mest hensigtsmæssigt at være tre eller måske endda fire, fordi I
så har tid til egentlig involvering af de besøgende i standen. Om I er i standen en eller flere
dage, må vi som sagt aftale nærmere.
Som nævnt har jeg også taget kontakt til DAENA og håber på et samarbejde med begge
organisationer. Sammen vil vi kunne sætte det præhospitale og akutområdet på dagsordenen
og med en levende stand skabe debat, deltagelse og engagement. RUS udarbejder en
kommunikationsplan inklusive en PR-strategi og tager dermed også ansvar for at vores
samarbejde rækker ud over Folkemødet som sådan.
Jeg forstod på dig, at I fra DASEM er med, og du tager det med på jeres bestyrelsesmøde i
januar – det er alletiders, for da før vi også have svar på, om vi har fået en stand.
Men der er jo længe til januar, så har du spørgsmål eller kommentarer undervejs, skal du
endelig sige til. Og måske bør vi tyvstarte lidt, Annette, du og jeg, med et idémøde i
december?

Bedste hilsner
Vivi Nør Jacobsen, Udviklingskonsulent
Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen/RUS

Bilag 5: E-mail 10.dec vedr. hjerteforeningen
Fra: Karin Ewald
Sendt: 10. december 2015 14:44
Emne: Hjerteforeningen uddeler støtte til faglige og videnskabelige selskaber i januar 2016
Hjerteforeningen uddeler støtte til faglige og videnskabelige selskaber i januar 2016.
Støtten går til videre- og efteruddannelsesaktiviteter eller videnskabelige møder som er til gavn for hjertekar-patienter. Ansøgningsfrist for støtte til aktiviteter i år 2016: 25. januar 2016. Ansøgningsrunden åbner
5. januar 2016.
Søg støtte her: https://www.hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-støtte-til/
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Bilag 6- dansk infektions medicinsk selskab.
Kære Dan og Christian
Som formænd for Dansk Selskab for Akutmedicin inviteres I inviteres hermed
til Dialogmødet mellem Akutmedicin og Infektionsmedicin 03.februar 2016 kl.
16.00-18.00, Kolding Sygehus (Mødelokalet "Storebælt").
Dansk Selskab for Infektionsmedicins "FAM-udvalg" vil gerne invitere de
forskellige regioners (i dette tilfælde Region Syd) akutafdelinger til et
dialogmøde om hvordan vi bedst håndterer udfordringer i relation til
infektionsmedicinske patienter i akutafdelingen/FAM.
Vi vil meget høre om afdelingernes erfaringer, ideer, input mv. i henhold
til ovennævnte. Vi ser frem til mødet og håber på deltagelse fra mindst 1
repræsentant fra hver akutafdeling fra de respektive sygehuse i Region Syd.
Invitation vedhæftet og I er også meget velkomne.
Af hensyn til forplejning udbedes svar om deltagelse senest den 20.januar
2016 på følgende mailadresse: Purnima.Erichsen@rsyd.dk

På vegne af udvalget,
Purnima Erichsen
Læge, HU-Infektionsmedicin
Medicinsk Afdeling
Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt
+ 45 76 36 26 13
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