Formandens beretning 2014/2015
DEMC
Årets højdepunkt var Danish Emergency Medicine Conference (DEMC6) i
Odense, der tiltrak omkring 600 deltagere. Konferencen har er den 6. i
rækken, og har gennem årene udviklet sig til et stort samarbejdsprojekt,
således at der både er et højt videnskabeligt niveau, men også fokus det
tværfaglige samarbejde om den akutte patient. Man kan læse mere om
konferencen i den flotte rapport, der ligger på hjemmesiden
http://www.akutmedicin.org/fileadmin/root/billeder/DEMC/DEMC6finalv1.pdf
Dansk selskab for akutsygepleje (Daena), Reddernes Udviklingssekretariat
(RUS) og Mayo Clinic er interesseret i at fortsætte samarbejde, og vi stiler
mod en DEMC7 i efteråret 2016. Vi har tidligere arrangeret konferencen i
samarbejde med en region (og sidst Odense Universitetshospital), men lige
nu er det et åbent spørgsmål, hvor vi skal være. Men det er også et stort
arbejde, så et endnu mere åbent spørgsmål er; hvem fra DASEM vil være
med til at arrangere?
Uddannelse
Udover den store akutkonference har vi arrangeret kursus i pædiatrisk
smertebehandling sammen med Region Hovedstaden, Årsmødet i Århus
samt ultralydskurser, og der er planer om flere mindre arrangementer.
I samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin deltager vi fast i
afviklingen af de fælles hoveduddannelseskurser for intern medicinske
uddannelseslæger. Vi står for den første dag om akutmedicin generelt, som
har været afholdt tre gange i både øst og vest, og som udvikles fortsat på
baggrund af evalueringerne. Udover god kontakt til intern medicin giver det
uvurderlig erfaring til, når vi forhåbentlig en gang skal til selv at arrangere
HU-kurser i akutmedicin. Derudover arbejder vi sammen med dansk
nefrologisk selskab om kursus i ”nefrologi i akutafdelingen”.

I forhold til formel lægelig videreuddannelse får vi rutinemæssigt tilsendt
inspektorrapporterne fra akutafdelingerne/de fælles akutmodtaelser - og det
er imponerende at se, hvordan uddannelsen af de yngste læger er løftet
betydeligt på ganske få år! For at sikre det rette akutmedicinske fokus
arbejder DASEM også på at få uddannet flere inspektorer, der arbejder fast
i en akutafdelingen, men det er en udfordring, fordi de i øjeblikket kun kan
udpeges af specialebærende selskaber.
Vi arbejder på at trække inspiration, arbejdsredskaber og muligheder fra
udlandet til Danmark. Senest er der lavet en anmeldelse af schweisziske
behandlingsalgoritmer, lagt på hjemmesiden under
http://www.akutmedicin.org/akutmedicin/uddannelse.html, og vi arbejder
på samling af kontakter til udenlandske akutafdelinger mhp på formidling
af uddannelsesophold. Den europæiske “European Board Examination in
Emergency Medicine” (EBEEM) er også en relevant udfordring for dansk
akutlæger, og DASEM har både udpeget eksaminatorer og er i gang med at
opstarte en læsegruppe. Se evt. mere på
http://www.eusem.org/europeanboardexamination/
Ultralyd
I april 2014 udkom selskabets officielle holdningspapir i tidsskriftet
SJTREM, og en del akutlæger er ved at gennemgå den beskrevne
uddannelse. Ultralydsudvalget skal i løbet af 2015 have lagt plan for
evaluering af UL status på de enkelte akutmodtagelser i forhold til
holdningspapiret.
Center for Klinisk Uddannelse ved KU påbegyndte i 2014 sammen med
SDU og AU arbejdet med at lave en app om akut medicinsk UL. Flere af
UL-udvalgets medlemmer har bidraget væsentligt med fagligt input.
App'en forventes at blive officielt lanceret ca maj 2015 og link bliver lagt
på hjemmesiden, så snart det er klart. Forskningsmæssigt er der fortsat
masser af aktivitet inden for akutmedicinsk ultralyd med flere
igangværende ph.D.-forløb og flere mindre projekter.
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Kommunikation
Vores kommunikationsudvalg er for alvor blevet etableret. Formålet med
udvalgets arbejde er at styrke kommunikationen internt og ekstern, og dette
sker bl.a. ved at styre hjemmeside og nyhedsbreve og ved at lave
produktioner som DASEMs bud på “Akutlægens rolle”;
https://www.youtube.com/watch?v=FVM6lPgvABM&feature=youtu.be.
Vi håber, at du har set videoen - og kan bruge den, fx i forhold til dine
kolleger og samarbejdspartnere, der kan være i tvivl om, hvad akutlægen
egentlig kan og gør.
Forskning
Der er godt gang i forskningen. Flere og flere publikationer og nu også i
high impact tidsskrifter såsom Critical Care Medicine og Lancet
Respiratory Medicine. Der var mange abstracts til DEMC6 og flotte
præsentationer, og i år er det suppleret af muligheden for at også at
indsende abstracts til Årsmødet. Det meste af den akutmedicinske
forskning udgår stadig primært fra nogle få akutafdelinger/miljøer, men det
understreger nok mest det vigtige i opbygningen af egentlige
forskningsmiljøer. Derfor var det også en glædelig nyhed, at TrygFonden
har valgt at sponsorere et fjerde professorat i akutmedicin - velkommen til
Erika Frischknecht Christensen i Aalborg.
For andet år i træk kunne vi også uddele AstraZenecas forskningspris i
akutmedicin, denne gang til Freddy Lippert fra Region Hovedstadens
præhospitale virksomhed for hans mangeårige medvirken til
akutmedicinske projekter, store som små. Der har også været en
overvældende interesse for forsknings- og rejselegatet, og selvom de
administrative procedurer er gået lidt langsomt pga. udskiftning af diverse
kontaktpersoner, håber vi at kunne tilbyde denne mulighed for støtte også i
2015. Bestyrelsen har derudover besluttet at afsætte midler til mikrofinansiering af helt små projekter, fx udlodning af præmier som tak for
deltagelse i spørgeskemaundersøgelser.

I det hele taget sker der mange store fremskridt på akutafdelingerne, både
klinisk, organisatorisk og på andre måder. Men det kniber somme tider med
at kunne henvise til de gode resultater, fordi de ikke er publiceret i
videnskabelige tidsskrifter eller på anden måde søgbare. Så der skal lyde en
stor opfordring fra selskabet; skriv!

Der er ofte behov for at kunne præsentere, hvad akutmedicin kan bidrage
med, men det kan være svært at finde de rigtige referencer. Derfor har
DASEM søgt penge fra Trygfonden til at samle de foreliggende materialer
og præsentere dem som en rapport om det faglige grundlag for akutmedicin
i Danmark.

EuSEM og IFEM
DASEM tager aktivt del i arbejdet i European Society for Emergency
Medicine og International Federation for Emergency Medicine, og vi sætter
typisk midler af til at deltage i et enkelt eller to møder om året (selvom vi
bliver inviteret til mange flere). De to selskaber har mange udvalg og
interessegrupper, hvor det meste af arbejdet foregår online og på
konferencer, så sig endelig til, hvis du er interesseret i at blive tilknyttet en
af dem. Se mere på www.eusem.org og www.ifem.cc
Specielt aktiviteterne i EuSEM er interessante og relevante for danske
akutlæger, da arbejdet i andre europæiske lande har mange ligheder med
det danske, og fordi man kan være med til at påvirke processer omkring
bl.a. godkendelse af specialer helt på EU-niveau. Et personligt
medlemsskab af EuSEM kan varmt anbefales, da det også giver adgang til
European Journal of Emergency Medicine og rabat på konferencerne. Der
er flere konkurrerende konferencer i øjeblikket, men EuSEMs næste bliver i
Torino d. 10.-14. oktober. Se: http://www.eusemcongress.org/en/

De nordiske lande har også et godt samarbejde, omend lidt mere uformelt i
netværket Nordic Federation for Emergency Medicine. Vi forsøger at
mødes med de øvrige bestyrelsesmedlemmer på europæiske konferencer og
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promoverer hinandens arrangementer, hvor vi tilstræber også at have
fælles, nordisk indhold.
Udviklingen i vores nordiske nabolande er også inspirerende i forhold til,
hvad der skal ske herhjemme. Status på akutmedicin som speciale er
således:
-

-

-

Island har haft det længe takket være en udviklingsaftale med
USA:
(http://emergencymedicineiceland.blogspot.dk/search/label/develop
ment)
Finland fik det i juni 2012:
(http://www.eusem.org/cms/assets/1/pdf/federationreportfinlandsep
12.pdf)
Sverige har endeligt indført det pr. 1. maj 2015 (se bl.a.
www.swesem.org)
I Norge er det norske selskab for akutmedicin (NorSEM) blevet
indbudt til at udvikle et nyt speciale inden for akut- og
modtagemedicin.

Repræsentationer
DASEM har i mange år haft repræsentanter i bestyrelserne for ATLS,
STaR og Dansk Råd for Genoplivning (der bl.a. står for guidelines for
genoplivning og arrangementer som Hjertestarterdagen). Vi har også peget
på gode folk til at deltage i arbejdet med Fælles Akutdatabasen under
RKKP og det europæiske netværk for medicinske specialister (UEMS), og
senest har vi fået valgt Thomas Andersen Schmidt ind i bestyrelsen for De
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Tillykke med det og tak til alle for
den store indsats.
Økonomi
Vi bruger mange penge, bl.a. på at holde prisen for arrangementer så langt
nede som muligt, specielt for selskabets medlemmer. Vi tilstræber at holde
det princip, at man ved at deltage i ét arrangement får en rabat, der svarer til
et års kontingent. Der er stadig en del firmaer, der ønsker at udstille på fx

Årsmødet, men jævnfør ovenstående er det langtfra altid, at et arrangement
genererer overskud. Samtidig betyder den øgede aktivitet i bestyrelsen og
udvalgene, at vi de sidste år har brugt af vores egenkapital. For at sikre en
solid økonomi overvejer vi derfor at hæve kontingentet lidt, så der fortsat er
midler til vores mange initiativer, der også inkluderer støtte til fx mindre
forskningsprojekter og uddannelsesaktiviteter for medicinstuderende.

Bestyrelsen og debatten
Bestyrelsens arbejde er bygget op om 3-4 årlige møder på Skype og 2-3
fysiske møder, herunder et mikrointernat. I efteråret 2014 havde vi inviteret
nogle kloge og indflydelsesrige personer, der ikke nødvendigvis har det
samme syn på akutmedicin som os. De kom med glimrende oplæg, der
både provokerede og motiverede til videre debat, men også omtanke og nye
idéer.

Traditionen tro skrev vi også til den siddende Minister for Sundhed og
Forebyggelse, denne gang som reaktion på Regeringens Faglige
Gennemgang af akutmodtagelserne
(http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Faglig-gennemgang-afakutmodtagelserne-juni-2014.aspx), der blev offentliggjort i forsommeren
2014. Vi påpegede manglerne i gennemgangen - specielt manglen på
akutmedicinsk faglighed - både i brevet til ministeren og i vores tilhørende
Replik i Ugeskriftet: http://ugeskriftet.dk/debat/replik-hvor-blev-delaegefaglige-ambitioner-akutmodtagelserne-af

Bestyrelsens medlemmer og andre repræsentanter deltager med jævne
mellemrum i diverse debatter. Her prøver vi at sætte fokus på, at den store
udvikling inden for akutområdet ikke kommer uden fastansatte
speciallæger specielt uddannet i akutmedicin, som bl.a. nævnt i et indlæg i
Jyllandsposten: http://jyllandsposten.dk/debat/breve/ECE6637086/akutafdelingerne-mangler-de-rettespeciallaeger/
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Debatten er på ingen måde slut, og vi har fortsat tæt kontakt til andre
videnskabelige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.
I bestyrelsen siger vi farvel, tak for indsatsen og forhåbentlig på gensyn til
Ulf Hørlyck, Stefan Posth og Ander Vinther Voldby. Vi glæder os til at få
nye kræfter ind i bestyrelsen.
Engagement og aktive udvalg
Interessen for akutmedicin er støt stigende, og det kan tydeligt mærkes i
selskabets arbejde. De første par år var medlemsskaren meget broget, og
opgaverne i selskabet blev varetaget af ganske få personer. Gennem de
sidste par år er antallet af fastansatte akutlæger steget betragteligt, hvilket
bl.a. ses på de velbesøgte Årsmøder. Selskabet er i stand til at afvikle
aktiviteter på mange forskellige fronter, primært takket være en mere og
mere solid udvalgsstruktur. Der er dog stadig plads til og brug for flere, der
ønsker at være med, enten til at løse helt konkrete opgaver eller til det mere
politisk-organisatoriske arbejde.
Afslutning
For 10 år siden besluttede en gruppe læger at stifte et selskab med det
formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og
tilskadekomne i Danmark, og året efter blev DASEM en realitet. Så vi går
et spændende år i møde med folketingsvalg og mange akutmedicinske
initiativer - og til næste generalforsamling kan vi altså fejre endnu flere
fremskridt sammen med selskabets første jubilæum.
På vegne af bestyrelsen,
Dan Brun Petersen
Formand
Generalforsamling, Århus, d. 7. Maj 2015

Fra præsentation af ”Emergency medicine development” på EuSEM2014 i
Amsterdam af Menno Gaakeer, formand for det hollandske selskab for
akutmedicin.
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