European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM)
Vil du gerne være akutlæge på et Europæiske niveau? Så er EBEEM for dig.
EBBEM er en 2 dels prøve som har til formål at evaluere både de praktiske og teoretiske
kompetencer som er nødvendige for at kunne arbejde som seniorlæge inden for akutmedicin i den
Europæiske Union. Den bekræfter evnet til at være en kliniskleder i akutafdelingen.
EBEEM tager udgangspunkt fra den Europæiske Curriculum om Akutmedicin. Den er udviklet
både af European Society for Emergency Medicine (EuSEM) og European Union of Medical
Specialist (UEMS) via Council for European Specialists Medical Assessment (CESMA).
Der tilstræbes til, at prøven på sigt kan være integreret som en del af de enkelte europæiske lands
kvalificering i Akutmedicin. Indtil videre kan den bruges individuelt mhp. at kunne bevise et højt
niveau inden for akutmedicin og giver mulighed for at arbejde i akutafdelinger på tværs af Europa.
Prøvens indhold
EBEEM består af 2 dele
•
Part A er en teoretisk prøve baseret på Multiple Choice test med 120 spørgsmål. Den varer
2,5 timer og svares online i et dedikerede center.
Den vurderer kendskab til den brede basis akutmedicin inkl. basis videnskab.
•
Part B er en simulations prøve hvor både de kliniske, kommunikative og ledelses
kompetencer inden for hele spektrum af akutmedicin for voksne og børn bliver vurderet.
Deltageren går igennem 8 stationer af ca. 15 minutter hver. Prøven varer en halvdag. Der forventes
succes i mindste 75 % af stationerne for at bestå.
Man skal først igennem Part A før man ansøger Part B. Alle prøver er på engelsk.
Ansøgning for EBEEM Part A
Man skal kunne give bevis for et af følgende uddannelsesniveauer:
•
Trainees
Du har gennemgået som minimum 3 år af en uddannelse i akutmedicin som er forenelig med den
Europæiske EM curriculum.
•
Non-trainees
Du har arbejdet fuldtid i mere end 3 år i en Fælles Akut Modtagelse (FAM) hvor du har samlet en
erfaring som dækker alle aspekter af den Europæiske EM curriculum. Bl.a. skal man have erfaring i
akutte medicinske tilstande samt trauma håndtering i alle aldersgrupper inkl. akut psykiatriske og
pædiatriske tilstande.
Ansøgning for EBEEM Part B
Du beståede Part A inden for de sidste 4 år.
Og et af følgende:
•
Du har gennemgået som minimum 4 år af en uddannelse i akutmedicin som er forenelig med
den Europæiske EM curriculum.
•
Du har arbejdet fuldtid i en FAM i minimum 5 år og du er godkendt som speciallæge i
Akutmedicin i dit land.
•
Hvis dit land ikke endnu har et speciale i akutmedicin, skal du have arbejdet i minimum 5 år
i en FAM og kunne give bevis på at du har samlet kompetencer som svarer til alle aspekter
af den Europæiske EM curriculum (i form af formel national uddannelse, kursus, e-learning,
projekter om Akutmedicin osv…).
Hvilke bevis skal man give?

Trainee: en attest fra uddannelses ansvarlig er nok til at godkende kompetencer.
Ikke-trainee: den ledende overlæge fra ansættelsesstedet skal skrive en attest som bekræfter de 5 års
erfaring i akutmedicin. Ledende overlægen bør have kendskab til den Europæiske curriculum og
dets standard.
Ansøgningsskemaet og yderligere registreringsinformationer findes på websiden: www.eusem.org/
europeanboardexamination
Mere Info om EBEEM
Opdatering af informationer om EBEEM herunder datoer og steder for de kommende part A og B
findes på EuSEMS websiden: www.eusem.org/europeanboardexamination
Mere information om den Europæiske curriculum findes på UEMS websiden: www.uems.eu
EBEEMs spørgsmål er hovedsageligt inspireret af følgende litteratur liste:
•
“Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide”, Judith E. Tintinalli,
J. Stephan Stapczynski, O. John Ma, David M. Cline, Rita K. Cydulka, Garth D. Meckler,
The American College of Emergency Physicians
•
“Rosen's Emergency Medicine - Concepts and Clinical Practice”, John Marx, Robert
Hockberger, Ron Walls
•
"Emergency Ultrasound", Ma, Mateer, Blaivas.
DASEM tilbyder hjælp til dem som gerne vil udfordre sig med EBEEM med individuel vejledning
og eventuel dannelse af arbejdsgrupper.
I må meget gerne kontakte DASEM´s uddannelses udvalget: csk@dadlnet.dk

