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Siden GF i 2016 har bestyrelsen arbejdet videre med at få indført 
akutmedicin som speciale. I februar 2016 udgav DASEM 
rapporten "Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i 
akutmedicin", og siden er vi blevet indbudt til at tale for 
Folketingets sundhedsudvalg og efterfølgende daværende Ældre- 
og Sundhedsminister Sophie Løhde samt regionsrådsformand i 
Region Syd Stephanie Lose. De ønskede DASEMs bud på hvordan 
Danmark kan komme tættere på målet, med de udfordringer der er 
på akutområdet, herunder begrundelsen for at indføre et speciale i 
akutmedicin. 

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse havde en 
temadiskussion om et speciale i akutmedicin d. 15. juni, hvor 
DASEM var inviteret til at give et oplæg. I forlængelse heraf 
besluttede Sundhedsstyrelsen (SST) at nedsætte en arbejdsgruppe, 
til at belyse behovet og vurdere spørgsmålet om oprettelse af et 
speciale i akutmedicin. LVS blev i august bedt om at udpege 5 
personer – heraf var én plads var øremærket DASEM. De øvrige 
medlemmer er fra andre lægefaglige selskaber, Danske Regioner, 
Lægeforeningen, SST og de 5 regioner. Der er afholdt 4 af 5 
planlagte møder i arbejdsgruppen samt et ekstraordinært møde. 
Der er desuden gennemført en parallel-proces, hvor DASEM har 
drøftet konkrete snitflader til Pædiatri, Anæstesiologi og Intern 
Medicin. Sidste møde afholdes i arbejdsgruppen 4. maj. 
Arbejdsgruppens produkt bliver en rapport. SST beslutter, efter 
rapportens forelæggelse i det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse 8. juni, hvilken indstilling, der oversendes til 
Sundhedsministeriets departement.
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DASEMs tidligere formand Dan Brun Petersen blev udpeget til at 
repræsentere Region Sjælland i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe 
for vurdering af et akutspeciale. For at undgå tvivl om eventuelle 
interessekonflikter i den forbindelse valgte Dan at udtræde 
midlertidigt af bestyrelsen, mens arbejdet i Sundhedsstyrelsen står 
på.

Arbejdet i bestyrelsen
Der er afholdt 7 ordinære møder i bestyrelsen samt et 
mikrointernat for bestyrelsesmedlemmer og nøglepersoner i 
september 2016. 

Bestyrelsens fokus har i 2016/2017 været på processen omkring 
specialet, DEMC-konferencen, det faglige arbejde i udvalgene, 
repræsentationer og høringssvar (se kommende sider). 

Forud for Mikrointernatet i september gennemførte vi en 
medlemsundersøgelse, for at få input til vores strategi. 51 
medlemmer deltog. Størstedelen af medlemmerne ønskede at 
DASEM skulle fortsætte med at prioritere indførelse af specialet 
højt, og der var stor tilfredshed med indsatsen på dette området. 
Nogle medlemmer er dog fortsat imod oprettelsen af akutmedicin 
som speciale. Undersøgelsen tegnede også et billede af 
efterspørgsel på indsatser ift forskning og undervisning. 
Mikrointernatet resulterede bl.a. i en liste over de vigtigste 
indsatsområder (BOKS 1).
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Ovenfor: DASEMs Mikrointernat, 
september 2016: Strategi-seminar 

BOKS 1 DASEM INDSATSOMRÅDER - opsamling på bestyrelsens mikrointernat september 2016 

1) AKUTMEDICINSK FAGLIGHED 
- Speciale i akutmedicin, flere med den rette faglighed (efteruddannelse, fagområde, EBBEM), 

nationale instrukser, fag-faglige årsmøder, kurser af høj kvalitet med de rette undervisere/
ambassadører internt og eksternt  

- Kliniske lektorater, prægraduat fag i akutmedicin, akutlæger i inspektorordningen, udarbejde 
uddannelsespolitik 

- Akutmedicinsk forskning: Udforme politik for forskningsområdet, synliggørelse af resultater og 
muligheder, oprettelse af lektorater, udnyttelse af det store patientmateriale, delestillinger 
(akademi/klinik) 

2) NETVÆRK OG VIDENSDELING 
- Fagligt: Internationalt samarbejde, netværk for akutlæger, netværk for yngre akutmedicinere 

(YAM), netværk for uddannelsesansvarlige overlæger 
- Politisk: repræsentationer, snitflader, samarbejde med professorer og ledende overlæger, 

sociale medier
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Arbejdet i udvalgene
Kommunikationsudvalget
Kommunikationsudvalget er ansvarlige for hjemmesiden, 
udsendelse af nyhedsbreve og sociale mediciner (Facebook, Twitter 
og LinkedIn) og medlemspleje.

750 personer modtager vores nyhedsbreve, og dem har vi udsendt 
20 af siden GF 2016. Mellem 22-50% af modtagerne åbner 
nyhedsbrevet og optil 15% klikker på de links vi sender. På 
facebook har vi 946 følgere og vores posts når typisk mellem 
300-900 visninger. På Twitter hedder vi @DanishEM og anvender 
#akutmedicin og #akutspeciale. Vi har i årets løb kommunikeret 
med Sophie Løhde efter vores besøg i ministeriet og med Sophie 
Hæstorp Andersen vedr. overbelægning på hospitalerne. Desuden 
RegionMidt vedr. håndtering af akutte børn, og med Mads Skipper 
og Camilla Rathcke vedr. akutuddannelsen i Sverige. 

Kommunikationsudvalget deltog på Folketmødet 2016, hvor vi 
havde en stand sammen med Reddernes Udviklingssekretariat 
(RUS). Vi deltog desuden i relevante debatter med Søren Brostrøm, 
Henrik Ullum m.fl. og uddelte flyers som vist på første side af 
denne beretning: “Er der en beslutningstager til stede?”

Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget har fortsat været aktive med udkastet til en 
målbeskrivelse i akutmedicin. Der er siden sidste år udarbejdet 
udkast til kvalifikationskort for de foreslåede rotationer i intern 
medicin, pædiatri og anæstesi samt kompetencekort. Vi har fået 
værdifuld feedback på vores første udkast fra Sundhedsstyrelsen og 
fra parallelprocesserne som nævnt ovenfor. Udvalget har også 
arbejdet videre med planlægning af fremtidige obligatoriske kurser 
i akutmedicin. 

En version 2 af målbeskrivelsen, som vi er gået i gang med, bliver 
efter ønske fra flere sider udformet efter ”blooms taxonomy”, som 
skelner mellem Kendskab, Forståelse, Anvendelse, Analyse, Syntese 
og Vurdering. Det skal nok blive godt. Tak til alle gode kræfter, 
som har brugt mange timer på denne vigtige indsats for vores 
fremtidige speciale!
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Vidste du… 

… Vi har aktuelt ca. 430 
medlemmer  

… en medlemsfremgang 
på 25 medlemmer siden 
GF 2016 

… 60% af vores 
medlemmer er YL mens  
40% er FAS-medlemmer  

… 40% er kvinder 

… Blandt de ca. 170 
medlemmer med 
speciallægeuddannelse er 
der bl.a. 70 intern 
medicinere, 60 
anæstesiologer og 25 
almen medicinere 

Ovenfor: Sophie Løhde re-
twettede, da vi takkede for en 
god dag i ministeriet i juni 
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Forskningsudvalget
I det forløbne år har forskningsudvalget stået over for en 
genskabelse. Som led i revitaliseringen har spørgsmålet været at 
finde DASEMs rette mission og vision i forhold til akutforskning. 
Der har været arbejdet med temaet ved bestyrelses mikrointernat 
og løbende drøftelser mellem formanden for udvalget og DASEMs 
øvrige bestyrelse. En vigtig præmis er DASEMs rolle i forhold til 
en eventuel fremtidig speciallægeuddannelse, som bør være 
forskningsforankret.

Det første bud på Mission for DASEM forskningsudvalg er: 
”DASEM aktiviteter understøtter og fremmer akutmedicinsk 
forskning og dermed specialet akutmedicin”.  Visionen er: 
”DASEM er en aktiv aktør i at fremme forskning i Akutmedicin, 
så der skabes anerkendt ny viden internationalt”. Ved bestyrelses 
mikrointernat blev der lagt nogle strategiske spor. Udarbejdelse af 
et kommissorium, skaffe nye medlemmer til udvalget, udarbejde et 
policy paper og vurdere abstrakts til årsmødet. Herudover i 
samarbejde med kommunikationsudvalget at etablere et tidsskrift 
for akutforskning.

Den mest succesfulde aktivitet, med stor kæmpe ros til læge Julie 
Mackenhauer, er oprettelsen af Tidsskrift for akutmedicin, et 
web-baseret tidsskrift til publicering af kortere artikler. DASEM er 
bevilliget midler fra Trygfonden til finansiering af tidsskriftet

Ultralydsudvalget
UL-udvalget har stået for undervisning og afvikling af to 
prækonference-kurser i forbindelse med DEMC7. Det ene for 
medicinstuderende i samarbejde med studenterorganisationen 
SATS København og det andet for læger med interesse inden for 
akutmedicin. Vi fik meget positiv feedback fra begge dage. Der var 
for en gangs skyld ikke udsolgt på lægekurset, men til trods for 
dette, gik det økonomisk fint. Det skyldes, at vi afviklede kurserne 
hos RUS som havde gode priser på mad og lokaler. Tak til dem.

Ifm DEMC7 blev der også afviklet af en times oplæg om ultralyd 
under DEMC7. (Chair: Jesper Weile / Speaker: Stefan Post og Kim 
Thestrup Foss).        
Vi har besluttet os for at “endorse” 2 danske kurser, der afvikles på 
Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Det er de eneste 
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Ultralydsudvalgets visioner 
og håb for fremtiden: 

1. Ultralydsuddannelse i 
den kommende 
hoveduddannelse i 
akutmedicin 

2. Arbejde med 
dokumentation og hjælpe til 
med at løse den 
eksisterende 
dokumentationsproblematik 
i akutafdelingerne

Ovenfor: Dansk Tidsskrift for 
Akutmedicin er under 
etablering. Vi er også i proces 
med et logo til tidsskriftet - her 
er et af designernes bud 
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kurser, som vi kender til, der lever op til den beskrivelse af 
undervisning, som indgår i vores holdningspapir. Man må 
selvfølgelig gerne tage andre kurser, men det her er dem vi i 
udvalget anbefaler. 

Vi har udfærdiget et nyt holdningspapir for brug af fokuseret 
hjerteultralyd udenfor hjertemedicinsk regi. Det udarbejdet af 
DASEM, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 
(DASAIM) og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Det fremlægges 
på DASEMs årsmøde den 29. april.

DEMC
DASEM afholdte endnu en gang akutkonference i november 2016 i 
samarbejde med DAENA samt RUS. Akutkonferencen blev 
afholdt i København og ca. 600 personer deltog i det spændende 
program som forløb over 2 dage. Programmet indeholdt faglige 
oplæg af høj kvalitet, belyst af både nationale og internationale 
oplægsholdere, hvor alle faggrupper med interesse for den akutte 
patient, både på og udenfor hospitalet var inviteret. 
Projektgruppen for DEMC har nyt planlægningsmøde for DEMC8 
d. 9. maj i Aarhus. Vores vision er at DEMC afholdes hvert 2. år i 
slut oktober-primo november. 

YAM - yngre akutmedicinere
I takt med at akutområdet udvikler sig, har DASEM besluttet at 
oprette udvalget Yngre Læger inden for Akutmedicin (YAM). 
Udvalget skal optimere netværket blandt yngre læger med interesse 
for akutmedicin eller læger i uddannelsesforløb inden for 
akutmedicin ved at danne ramme for networking, møder, 
arrangementer og relevante kurser. Udvalget kickstartes under 
årsmødet 2017 hvor der er mulighed for at skrive sig på 
medlemslisten og være med til at planlægge kommende 
arrangementer til efteråret.

Repræsentationer
DRG
DASEM er repræsentant i DRG og har været en aktiv spiller i 
DRG-regi det forgange år. Her kan nævnes Hjertestarterdagen, der 
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Nedenfor: DASEM deltog ved 
Hjertestarterdagen 2016 

Nedenfor: Formanden byder 
velkommen til DEMC7 i København 
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blev afholdt den 16. oktober, hvor DASEM støttede op om og 
samarbejde med de Studerendes Anæstesiologiske og 
Traumatologiske Selskab (SATS). Der kom mere end 300 personer 
i vores telt og i ambulancen for at lære mere om genoplivning og 
forsøge sig med HLR. Hjertestarterdagen blev en stor succes. 
Derudover har DRG bidraget aktivt i arbejdet med at opbygge 
DRG, så det bliver økonomisk bæredygtigt.

EUSEM
DASEM er som selskab medlem af det europæiske selskab for 
akutmedicin EUSEM. Der er også mulighed for individuelt 
medlemskab, hvilket giver fordele i form af online abonnement til 
European Journal of Emergency Medicine og rabat ved deltagelse i 
den europæiske kongres. Det er desuden forudsætning for 
deltagelse i udvalg og komiteer under EUSEM. Årets 
hovedbegivenhed i EUSEM sammenhæng var den europæiske 
kongres i Wien i oktober med knap 2200 deltagere, heraf 46 fra 
Danmark. Næste EUSEM kongres er i Athen 23-27. sept. 2017. 

DASEM har modtaget megen støtte og opbakning fra EUSEM i 
arbejdet med at få et speciale i Denmark og vi havde fornøjelse af 
at EUSEMs Executive Comitee havde valgt at mødes under 
DEMC i København. DASEM’s bestyrelse fik lejlighed til at have 
et separat møde med Executive Commitee, hvor vi diskuterede 
den aktuelle situation for akutmedicin i Danmark

UEMS
DASEM er repræsenteret i UEMS sektionen for Emergency 
Medicine. UEMS er med til at sætte standarder for europæiske 
speciallægeuddannelser. En væsentlig aktivitet i UEMS sektionen 
for EM er organisering af den europæiske board eksamen 
(EBEEM). Herudover er der år iværksat et arbejde med revision af 
det europæiske core curriculum for Emergency Medicine i 
samarbejde med EUSEM.

NORDFEM
I 2016 blev taget beslutning om oprettelsen af et speciale i 
akutmedicin i Norge. Således er Danmark nu det eneste nordiske 
land uden dette. DASEM har fået betydelig opbakning og konkret 
hjælp fra de øvrige nordiske lande i vores bestræbelser og i arbejdet 
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Ovenfor: Tillykke! Gerhard 
Tiwald, overlæge i 
akutafdelingen i Holbæk blev i 
2016 første danske læge med 
EBEEM eksamen 

I EUSEM arbejdes på en ny 
europæisk definition på 
akutmedicin. Den adskiller 
sig fra IFEM’s definition bl.a. 
ved at akut medicin nu er 
defineret som et speciale. 
DASEM deltager i debatten 
bl.a.  med en bekymring for 
den store vægt på det 
præhospitale område.  

EUSEM har lavet udkast til et 
europæisk holdningspapir 
om End-of-life care i ED, 
hvor DASEM er høringspart. 
Det synes vi er meningsfuldt 
og vil bruge det i vores 
videre arbejde med 
målbeskrivelsen
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i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe. Der har været afholdt et 
enkelt møde i NordFem regi under EUSEM kongressen i Wien. 

ATLS
ATLS Danmark er velfungerende med fortsat stor søgning til 
kurserne. I løbet af 2016 flyttede kursusstedet til Musholm ved 
Korsør, der har givet væsentlig bedre fysiske forhold og mere ligelig 
fordeling af rejsetid mellem sjællændere og jyder. Økonomien er 
sund, fordi bestyrelsen i tide fik justeret både indtægter og 
udgifter, da støtten fra Trygfonden ophørte. Til gengæld er det 
tiltagende vanskeligt at få instruktører til kurserne, både fordi en 
del ældre instruktører har indstillet aktiviteten, men også fordi 
flere får vanskeligt ved at få fri fra deres afdeling. Der er ikke 
honorar til instruktørerne, men afdelingerne kompenseres for 
deres fravær med tildeling af fripladser. Flere steder er det ikke 
tilstrækkeligt længere, men ATLS har også gennemført en 
undersøgelse blandt instruktørerne der viste, at der heller ikke er 
enstemmig tilslutning til en honorarløsning. Et af argumenterne er 
bl.a., at det giver noget af det særlige ATLS-sammenhold, når man 
tager afsted delvis på frivillig basis. Så der bliver arbejdet på at 
styrke instruktørkorpset samtidig med at få integreret kurset 
yderligere i lægelige videre- og efteruddannelse.

RKKP
Databasen for Akutte Hospitalskontakter
DASEM har indgået i arbejdet omkring etablering at de nye 
nationale kliniske kvalitetsdatabaser på akutområdet, dels som 
medlem af den overordnede styregruppe og dels i databasen for 
akutte hospitalskontakter. Arbejdet har været betinget af at 
databasen skulle etableres uden at måtte indsamle selvstændige 
data og således udelukkende måtte bruge data der allerede 
indsamles via Landspatientregisteret og CPR-registeret. Den første 
rapport er udkommet og er første spæde skridt på vejen. 
Etablering af sådanne databaser tager tid og er betinget af 
konsensus mellem mange parter.

DANARREST
Danarrest monitorerer kvaliteten af hjertestopbehandling på 
danske hospitaler, og er i 2016 blevet en del de landsdækkende 
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kliniske kvalitets-databaser (RKKP). DASEM er repræsenteret i 
styregruppen. Der satses i øjeblikket på at øge udbredelsen til alle 
landets sygehuse og status januar 2017 var, at 25 sygehuse fordelt på 
alle 5 regioner har startet indberetning til databasen. Styregruppen 
har i 2016 gennemført en revision af indikatorsættet og der er 
blevet udarbejdet en dokumentalistrapport.

Samarbejde
DAENA & RUS
DASEM, DAENA og RUS har især arbejdet tæt omkring 
afholdelsen af DEMC7 og fortsætter samarbejdet omkring 
DEMC8. DASEM vil gerne takke DAENA og RUS for det gode 
samarbejde i det foregående år og vi ser frem til et fortsat godt 
samarbejde.

SOFAS
De studerende arbejder videre i SOFAS og har bl.a. været frivillige 
hjælpere i forbindelse DEMC og deltog på bestyrelsens mikro-
internat. SOFAS har lokalforeningen i alle 4 universitetsbyer.

LÆGEFORENINGEN & LVS
Lægeforeningen og repræsentanter for de videnskabelige selskaber 
har i flere år haft en uformel netværksgruppe, hvor man har 
diskuteret emner inden for akutområdet. Netværksarbejdet er i år 
blevet formaliseret i en egentlig arbejdsgruppe, hvor mødeledelsen 
deles mellem Lægeforeningen og LVS’s formand. Arbejdsgruppen 
har det sidste år bla gennemgået lægeforeningens akutpolitik for at 
give input til opdatering af denne.

HJERTEFORENINGEN
Der er i samarbejdet med øvrige deltagere udarbejdet et nyt 
spørgeskema angående hjerteultralyd. Enqueten er udsendt til 
Regionerne mhp. at videredistribuere denne undersøgelse til alle 
fælles akutmodtagelser, samt hjertemedicinske afdelinger/afsnit og 
medicinske afdelinger/afsnit, der modtager akutte hjertepatienter.
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Høringer 

DASEM bliver jævnligt 
indbudt fra forskellig side til 
at give høringssvar på 
emner, der har berøring 
med akutmedicin.  

DASEM er for første gang 
blevet bedt om at udpege 
en repræsentant til arbejdet 
med en National Klinisk 
Retningslinje: Jakob Greve 
Carlsen har været udpeget 
af DASEM til arbejdet med 
NKR for forebyggelse og 
behandling af organisk 
delirium.  

DASEM har desuden givet 
høringssvar til 
1) national instruks for 

anafylaksi 
2) ny retningslinie for akut 

nyrefunktionspåvirkning i 
akutafdelingerne fra 
dansk Nefrologisk 
Selskab 

3) Sundhedsstyrelsens 
vejledning til regioner og 
kommuner om 
planlægning af 
sundhedsberedskab. 


