Dansk Selskab for Akutmedicin

BESTYRELSESMØDE
Tid: 13. Juni kl. 15.30-18.30 med efterfølgende middag
Sted: Middelfart, Comwell
Deltagere: Julie, Christian, Marco, Gerhard, Jørn, Marie-Laure
Anh-Nhi, Jacob Juul

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 9/4 2016
Referat godkendt for sidste bestyrelsesmøde d. 09.04.2016

c/o Center for Akutforskning
Nørrebrogade 42, bygn 30
DK - 8000 Aarhus
Telefon:+45 30 24 36 02
Web: akutmedicin.org
E-mail: kontakt@akutmedicin.org
CVR nr 3195 4053
Bank – Lægernes Pensionsbank
Reg/Konto nr – 6771-6214017

(15.30-15.35)

2. Specialedebatten.
(15.35-15.45)
a. Opdatering på møde med ministeren
b. Regionernes udmeldinger
c. Kommende møde i det nationale råd for lægers videreuddannelse 14/6
d. Forventninger til den videre proces.
3. Bestyrelsen
a. Gennemgang af håndbogen
(15.45-15.55)
4. Fremtidige DASEM møder
(15.55-16.05)
a. Mikrointernat (23.-24. September
b. Årsmøde – evaluering
5. Udvalg
(16.05-16.20)
a. Kommunikation – status (formand :Julie)
b. UL- status (formand Jesper Weile)
c. Forskning - status (formand: Daniel)
d. Uddannelse – status (formand: Gerhard)
6. Eksterne repræsentationer. Opdatering. Herunder diskussion af repræsentation(16.20-16.35)
7. Arrangementer
(16.35-16.40)
a. DEMC7 (24.-25. November, Kbh)
8. Samarbejde
(16.40-16.50)
a. DCS – ekko holdningspapir,
b. Orientering om møde med DASAIM
c. Orientering om dialog med DPS
9. Høringer
10. Økonomi (status ved Marco)
(16.50-17.00)
11. Evt
(17.00-17.05)
a. EMS 2016- tilskud på 10.000 kr.
b. Invitation til deltagelse i hjerteplan. Se bilag
12. Diskussion af oplæg til fremtidige satsninger. Se bilag
(17.05-18.30)
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REFERAT
Referat godkendt for sidste bestyrelsesmøde d. 09.04.2016

1 BESTYRELSEN
Gennemgang af håndbogen
• Bør gennemgås til hvert møde, dynamisk dokument der ændres ift. bestyrelsens arbejde
• Tilføjelser
o Skype navn
o Eksterne repræsentanter (er man udpeget som repræsentant skal man sørge for status til
bestyrelsesmøder og lægge referater i dropbox) – repræsentanter skal genvælges for hvert år
(i forbindelse med årlige konstituerende møde)
o Køreplan/beskrivelse ved overtagelse af funktion i bestyrelsen
o Beskrivelse af håndtering af Dropbox.
a. Adresseliste
• Fremtidige Skype møder:
o Onsdag i den første uge i måneden
• Planlægning af fremtidige møder
o Se årsplan i håndbog
Dropbox
• Alle bestyrelses og udvalgsmedlemmer har adgang
• Aktuelt mangler tilkobling for:
o Hanne, Nikolaj (kontakt Anh-Nhi ift. hvilken mail i vil have koblet til)

2 FREMTIDIGE DASEM MØDER
Næste bestyrelsesmøde
• August midt (Anh-Nhi laver doodle)
Mikrointernat 2016
• Tid: 23.-24. September,
• Sted: Comwell Middelfart
• Planlægningsgruppe: Julie
• Program:
o Ide katalog: forslag til kommende projekter.
o Bestyrelsesmøde lægges dag 1: d. 23. November
Årsmøde 2017
• Tid: fastholder: 28.-29. april
• Sted: Comwell, Middelfart
• Program:
o Mere tid til abstrakt og næste gang posterwalk, mere fokus på det faglige
• Planlægningsgruppe:
o Marco, Nikolaj, Marie-Laure, Julie
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3 ARBEJDSGRUPPER OG ANSVARSOMRÅDER
3.1 Forskning v. Daniel Henriksen
• Intet nyt
3.2 Uddannelse og arrangementer v. Gerhard
• Status
o Endnu ingen afholdte møder. Stort arbejde med uddannelsesplan/målbeskrivelse for
rapporten.
o Behov for større fokus på kurset for Danske selskab for Intern medicin (Evalueringer har
været dårlige)
• Interesse for FOAMed fra uddannelsesudvalget.
• Kommende projekter
o Inviteret til arbejde i education section under EuSEM. Evt. udbud af kommende kurser via
dette samarbejde
3.3 Kommunikations udvalg v. Julie
• Fokuspunkter
o medlemspleje evt. PR materiale til afdelingerne (plakat, Flyers) – budget på 1500 -2000 kr.
godkendt til anvendelse.
o Sociale medier: godt med berøringsflader via eks. Twitter.
• Kommende projekter
o Deltagelse på folkemøde med delt stand med RUS
3.4 Ultralyd v. Jesper Weile
• Fokuspunkter
o revidering af UL papir fra 2014.
• Kommende projekter
o Oplæg og kursus på DEMC7.

4 EKSTERNE REPRÆSENTATIONER
Nationale:
NAVN

REPRÆSENTANT
2016

Dan-arrest

Mikkel Brabrand ønsker at trække sig
Nogen andre kandidater i bestyrelsen?

Dansk Råd for
Genoplivning,
DRG
ATLS
STAR

Marco
Christian (suppleant)

LVS

Thomas Andersen
Schmidt
Jakob Forberg

Fagområde for
Akutmedicin
Øvrige

STATUS

Dan P.
?

Manglende status igennem længere tid.
Christian følger op på status for dette. Kontakter evt. Cecilie
(markvard.moeller@gmail.com)
Christian kontakter for status vedr repæsentantskab – evt.
kontakt til Dan for mere info
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Internationalt:
NAVN
EuSEM
IFEM
Section for
Emergency
Medicine i
UEMS
Øvrige

REPRÆSENTANT
2016
Christian
Christian
Christian
Jakob F

STATUS
Ift EBBEM eksamen er der 3 danske eksaminatorer: Inger
Søndergaard, Jakob Forberg
Se referater i Dop-Box
Se referater i Dop-Box
Se referater i Dop-Box

5 ARRANGEMENTER
5.1 Temaaftner
5.2 Akutkonference, DEMC
DEMC7 2016 (24.-25. November, Kbh)
• Økonomi presset ifm. ansættelse af mødearrangør. Derfor skal alle udgifter dækkes af de respektive
organisationer (DASEM; DAENA og RUS)
• Der er aktuelt 9 læger i arbejdsgruppen. Hvordan skal disse udgifter dækkes?
o Som udgangspunkt at folk i udvalget søge at få dækket udgifter via egen afdeling, såfremt der
ikke er midler til dette dækkes udgifterne af bestyrelsen. Det tilstræbes at prioritere at yngre
læge medlemmer som udgangspunkt får dækket dette af selskabet såfremt det ikke er muligt.
• Betaling for stud.med hjælpere (3. Stk)
o Enstemmigt vedtaget.
5.3 Andre:

6 SAMARBEJDE
6.1 Daena.
6.2 SOFAS.
6.3 Netværk for akutlæger
6.4 Andre specialer:
DCS – ekko holdningspapir
• repræsentant fra bestyrelsen bliver Gerhard. Der er godt styr på dette.
Orientering om møde med DASAIM
• Inviteret til møde i sidste uge. Aftales at formulere et fremtidigt indlæg sammen.
Orientering om dialog med DPS
• Åben for fælles indlæg vedrørende modtagelse af børn i akutafdeling.

7 HØRINGER
Intet nyt
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8 ØKONOMI OG MEDLEMSFORHOLD
•

Status
o 3 konti: Astra Zenica, DASEM (13.000 kr.), Trygfonds konto
o Stort ønske om at søge flere penge til selskabet. Marco ser på dette.

9 DEBAT, SPECIALE
Opdatering på møde med ministeren
• Møde på 30 minutter –uformelt møde. Deltagelse fra sundhedsministeren og Kontorchef. Fra
DASEM deltagelse fra Julie, Christian og Dan.
• Pointerede nødvendighed af etablering af et speciale for bl.a. at have læger til rekruttering i
modtagelserne.
Regionernes udmeldinger
• Ulla Astman udmeldt positiv for speciale
Kommende møde i det nationale råd for lægers videreuddannelse 14/6
• Oplæg fra:
o Christian (DASEM), Jens Peter Steensen fra OUH, Embedsmand fra Sverige, Henrik Ullum,
formand for LVS, Deltagelse fra alle regioner
• Forventning:
o SST nedsætter arbejdsgruppe for anbefaling af samt fordele/ulemper ved speciale som er klar
midt 2017.
Forventninger til den videre proces.
• Hele bestyrelsen til back-up for kommende beslutninger.
• Offentlige udtalelser igennem formanden.
• Obs fokus på evt. mulighed for råd fra andre parter: ledende overlæge råd mm.
• Løbende næste års tid tages kontakt til relevante kontakter.

10 EVENTUELT
Diskussion af oplæg til fremtidige satsninger (til fokus for kommende mikrointernat). Se bilag
• Med udgangspunkt i vedtægterne. Visioner for de enkelte mål fra vedtægter
o 1) Kvalitet: Snitflader, samarbejde, instrukser 2) Information og uddannelse: Kurser,
instrukser, forskning 3) Politik
• Idekatalog
o Uddannelse
§ Antal EBEEM læger i Danmark
§ Flere faglige kurser for både YL og speciallæger (fx EKG for akutklæger med Bo
Løfgren)
§ Samle undervisningsmateriale
o Kommunikation
§ Flere medlemmer (som arbejder i akutafdelingen?)
§ Månedens case/blog/mini-case-report med læringsmål
o Forskning
§ Månedens publikation
§ Akutmedicinsk tidsskrift
o UL
§ -?
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EMS 2016- tilskud på 10.000 kr.
• Skulle angiveligt være aflyst?- Marco følger op på dette ift. refusion af penge?
Invitation til deltagelse i hjerteplan. Se bilag
• Marie-Laure stiller op til deltagelse fra bestyrelsen
Fejring af akutspeciale
• Hvordan vil vi fejrer dette? Når/Hvis det bliver vedtaget at etablere et akutmedicinsk speciale?
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