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DASEM har lagt det første år bag 
sig som specialebærende selskab 
og vi er kommet godt i  gang med 
den nye speciallægeuddannelse. 
Der har været opslået og besat 
introduktionsstillinger i  alle 
videreuddannelses regioner og de 
første hoveduddannelsesstillinger 
opslås i  netop disse uger. Søgnin-
gen har generelt været stor til  
introduktionsstillingerne og det 
giver naturligvis forhåbning om at 
dette også kommer til  at gælde 
hoveduddannelsesstillingerne. 
 
Interessen for at søge meritgod-
kendelse til  speciallægeautori-
sation i akutmedicin har også 
været stor og 24. marts 2019 var 
der opført 70 speciallæger i  akut-
medicin i autorisationsregistret.
 
I  januar 2019 fremlagde regeri-
ngen sit udkast til  en sundheds-
reform. Sundhedsministeren har 
ved flere lejligheder fremhævet 
uensartetheder også på akut-
området som begrundelse for en 
sundhedsreform. Større ensartet-
hed lyder umiddelbart positivt,  
men kan jo både opnås ved til-
nærmelse til  højeste såvel som 
laveste standard. På vores felt 
lider vi nok generelt af mangel på 
evidensbaserede standarder for 
best practice og mulighed for at 
måle den overordnede kvalitet i  
behandling af akutte patienter.

Der har vi som 
fagfolk en stor 
forpligtigelse til  at 
tilvejebringe, så også 
beslutninger om orga-
nisation, bemanding og
den nødvendige uddan-
nelse kan tages på et fagligt 
grundlag.
 
Lykkes vi ikke med det,  risikerer 
den almindelige akutte patient at 
blive taberen i den store priori-
teringsdebat.  De tanker om 
generelle patientrettigheder, der 
ligger bag begreber som udvidet 
frit sygehusvalg og udrednings- og 
behandlingsret har aldrig rigtig 
fundet vej til  de akutte patienter. 
Det på trods af,  at vi ved at f .eks 
crowding i akutafd-elingen øger 
mortaliten og fører til  forsinkelse 
af tidskritisk behandling som f.eks 
antibio-tikaopstart ved sepsis. .
 
Danske Regioner kom i efteråret 
2018 med et fælles udspil til  24 
nye indsatser for de akutte 
patienter. Det drejer sig bla om 
kortere ventetid i  akutmodtagel-
serne, sikring af de rette 
kompetencer med speciallæge i 
front hele døgnet og akutmod-
tagelsen som et godt og lærende 
arbejdsmiljø med rum for faglig 
udvikling for alt personale samt 
adgang til  bedre data i  kvalitets- 
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databaserne for akutte patient-
forløb. Der er mange gode tanker i 
regionernes udspil,  som DASEM 
har hilst velkomment. Endnu 
savner man dog at se konkret 
handling på de fremlagte forslag.
 
Sundhedsstyrelsen har det sidste 
års tid arbejdet med opdatering af 
planlægningsgrundlaget for 
akutberedskabet fra 2007. Vi 
kender endnu ikke de konkrete 
anbefalinger, der i  sidste ende 
kommer ud af det arbejde, men 
DASEM har haft lejlighed til  at 
fremføre synspunkter på vigtige 
områder gennem repræsentation i 
flere arbejdsgrupper og deltagelse 
i  en række møder med Sundheds-
styrelsen i den anledning.
 

På visse områder er vi dog ikke 
hel færdige med implementer-
ingen af anbefalingerne fra 2007. 
En gang i mellem går udviklingen 
baglæns. Senest har Regions 
Sjælland valgt at flytte kardio-
logien væk fra det akutte hospital i  
Køge til  Roskilde. Dette er i  klar 
modstrid med både Sundheds-
styrelsens anbefalinger og 
anbefalingerne fra de faglige 
selskaber.   DASEM og Dansk 
Cardiologisk Selskab (DCS) har 
derfor også i  en fælles skrivelse 
henvendt sig til  direktion og 
regionsråd i Region Sjælland for at 
udtrykke vores bekymring for de 
fremtidige kardiologiske 
beredskab på akuthospitalet i  
Køge.
 
 

CHRISTIAN SKJÆRBÆK

FORMAND



Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder, heraf to 

fysiske møder og tre møder som telekonference. Det 

ene bestyrelsesmøde blev afholdt i tilslutning til det 

årligt tilbagevendende et døgns mikrointernat for 

bestyrelse og udvalgsmedlemmer i oktober måned. 

Arbejdsmængden og navnlig henvendelserne ude fra 

har været støt stigende efter vi blev specialebærende 

selskab. Vi får mange ting i høring og modtager 

mange invitationer til at deltage i arbejdsgrupper og 

udvalg. Vi fastholder en politik om altid at afgive 

svar på henvendelser, vi er selvstændig høringspart 

på og aldrig sige nej til en invitation, når der kaldes 

på akutmedicinsk faglighed. En gang i mellem 

oplever vi dog at vi i meget høj grad må trække på de 

samme personer igen og igen.

 

Det er derfor nødvendigt at vi i bestyrelsen 

prioriterer opgaverne hårdt. Vi har i tidens løb 

forsøgt at iværksætte initiativer, som alle var enige 

om var en god ide, men som strandede på, at der ikke 

var folk til at løfte opgaven, da det kom til stykket. Vi 

har i perioder også haft udvalg, hvor arbejdet har 

været båret af en enkelt eller meget få personer. I 

stedet for at forsøge at holde gang i udvalg, der har 

mistet pusten, har bestyrelsen besluttet at nedlægge 

dem. Det har i år drejet sig om organisationsudvalg, 

akademisk udvalg og kommunikationsudvalget. I 

stedet har vi valgt at prioritere nogle indsatsområder, 

som bestyrelsen har fundet vigtige. Det har i år drejet 

sig om tæt at følge status for meritgivning, 

understøtte netværks-dannelse blandt akutlæger med 

bla sommerens roadshow, arbejdsmiljø i 

akutmodtagelser og et holdningspapir om forskning i 

akutmedicin.
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BESTYRELSENS 

ARBEJDE
Christian Skjærbæk



MEDLEMS- 
STATUS

Matthias Giebner

Selskabet havde 347 medlemmer per 01. 01.  2019.
Det er et nettotab af 12 medlemmer i sammenhold 
med 01. 01.  2018.
 
Efter godkendelsen af specialet akutmedicin har 
ældre medlemmer fra andre specialer, som ikke

347
medlemmer pr. 1/1-19
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arbejder på akutafdelinger, meldt sig ud af selskabet.  Derimod har indmeldinger mest 
omfattet yngre læger med ansættelser i  akutafdelinger. 
 
Alle medlemmer må være bevidste om at opfordre deres kollegaer til  at melde sig ind i 
DASEM, så vi kan opretholde et talstærkt og slagkraftigt fagselskab.

SELSKABETS 
ØKONOMI

Marie-Laure Jacobsson

Økonomisk har det været et godt 
år for DASEM. Forskellige 
arrangementer har været holdt,  
ikke alene med faglig, men også 
økonomisk succes. Trods 
underskud ved Årsmødet 2018 er 
vi kommet pænt i  balance i 
slutningen af året.  

Som medvirkende hertil  var et 
overskud ved DEMC8 samt en 
kontingentstigning sammenholdt 
med et   stabilt medlemstal.  
Detaljeret regnskab for 2018 og 
budget for 2019 vil blive fremlagt 
ved generalforsamlingen
 



DANSK TIDSSKRIFT 

FOR AKUTMEDICIN

I 2017 oprettede DASEM Dansk Tidsskrift for 

Akutmedicin med støtte fra Trygfonden. Der er 

udkommet i alt 3 udgaver af tidsskriftet, som kan 

læses på tidsskrift.dk/akut.  Det Kongelig Bibliotek 

udbyder online-platformen gratis, og det er muligt at 

bruge deres søgemaskine for at finde relevante 

artikler.

 

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for 

Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for 

Akutsygepleje (DAENA). Der er udpeget en faglig 

følgegruppe med repræsentanter fra DASEM og 

DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske 

ledere. Tak for Jeres store bidrag indtil nu 

(https://tidsskrift.dk/akut/article/view/112143)

 

Formålet med tidsskriftet er at være online open-

access platform for vidensdeling på akutområdet, 

samt at understøtte den faglige, kulturelle og 

organisatorisk udvikling på akutområdet. Tidsskriftet 

modtager følgende artikeltyper, som undergår peer-

review

•                    Danske resumeer af originalartikler

•                    Statusartikler

•                    Kvalitet og udviklingsartikler

•                    Resume af afhandlinger

•                    Kliniske retningslinjer

•                    Protokolartikler

•                    Case reports

 

Tidsskriftet modtager desuden abstracts fra årsmøde, 

DEMC-konference og fagområdeuddannelse, som 

bedømmes af redaktionen.
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UDVALGENE
Julie Mackenhauer



I 2019 planlægges udgivelse af DEMC-abstract, 

abstracts fra fagområdeuddannelsen, samt udgivelse 

af nyeste bidrag - bl.a. statusartikel om præhospital 

end-tidal CO2-monitorering, to case reports og to 

artikler vedr. kvalitet og udvikling. Redaktionen har 

sendt størstedelen af de modtagne bidrag i peer-

review, men har også afvist to bidrag, som ikke var 

relevante for det akutmedicinske publikum.

 

Udgivelsen i januar 2019 har fået positiv feedback fra 

læserne. Her giver redaktionen et resume af den 

vigtigste internationale litteratur i 2018. 

Anbefalingerne kan bruges som inspiration til 

morgenundervisning, journal club eller faglig 

opdatering.

 

Resumé af international litteratur:

• Smertebehandling af akutte muskuloskeletale 

smerter: Kan vi nøjes med paracetamol uden at 

tillægge NSAID?

• Hvordan definerer vi AMI i 2019? Har du styr på 

type 1, 2, 3, 4a-c og 5 infarkt? Læs den nyeste 

universale konsensusdefinition.

• Skal vi skrue ned for ilt-behandlingentil den akut 

syge patient uden KOL, og stile efter en saturation på 

94-96% fremfor 96-100%?

• Bør vi give plasma fremfor NaCl præhospitalttil 

traumepatienten med hæmoragisk shock?

• Terminalbehandlingi akutafdelingen –er vi klar til 

fremtiden?

• Mæslinger–er det relevant at overveje i Europa?

• Væskebehandlingaf ikke-kritisk syge patienter i 

akutafdelingen: Hvem kan have gavn af balanceret 

væskebehandling? Og kan vi nøjes med NaCl?

• Hvordan kan vi beskrive fejldiagnostiskog arbejde 

med patientsikkerhedindenfor en fælles 

forståelsesramme?

• Hvilke interventioner kan vi implementere for at 

fremme patientsikkerhedskulturen?
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Med januarudgaven af tidsskriftet afprøvede 

redaktionen et nyt og meget populært tiltag - resuméer 

af den vigtigste internationale litteratur



Resume af originalartikler

- Galili: Følger af det milde hovedtraume - et dansk 

registerbaseret cohortestudie

- Jessen og Mackenhauer: Prævalens af lungeemboli 

hos synkoperede patienter

- Kirk og Nilsen: Flowkulturs betydning for 

sygeplejerskers brug af evidensbaseret viden

- Hermansen og Lindskou Diagnosis and mortality in 

prehospital emergency patients transported to 

hospital: a Danish population-based and registry-

based cohort study

 

Kvalitet og udvikling

- Hallas og Petersen: Brug af innovationsteknikken 

”de seks hatte” i udvikling af en lokal, klinisk 

guideline

 

Status artikler

- Henriksen og Karlsson: Venøs blodgasanalyse i 

akutmodtagelsen

 

Resume af afhandling

- Raaber Telemedicin i akut patientbehandling – fra 

112 opkald til akutafdeling

 

Case report:

- Borg og Giebner Kronisk nefropati og polyfarmaci 

– en potentiel livsfarlig situation

 

Konference abstracts fra DASEMs årsmøde 2018

- Pedersen og Mølbak Introduktionsstilling i 

akutmedicin – foreløbige erfaringer

- Iversen, Pedersen et al Digital dagsplan giver øget 

personaleoverblik og bedre supervision

- Pedersen og Lauridsen Optimizing Major 

EmerGency Abdominal surgery OMEGA
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Hvis du ønsker at blive bedømmer på 

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin bedes du 

tage kontakt til Tidsskriftchef Julie 

Mackenhauer på email: 

tidsskrift@akutmedicin.org



UDDANNELSES 

UDVALGET

Udvalgets arbejde har været præget af de lavpraktiske 

opgaver, som er forbundet med oprettelsen af et nyt 

speciale. Arbejdet på selve målbeskrivelsen var 

allerede afsluttet, men udarbejdelse af kompetence-

kort i henhold til målbeskrivelsen foregik i resten af 

2018.

 

Den tidligere beslutning om at oprette nationale 

netværksmøder med base i DASEMs uddannelses-

udvalg har kraftigt hjulpet især i denne proces. 

Netværksmøderne blev afholdt tre gange i 2018, hvor 

primær UAOerne og UKYLerne fra landets akut-

afdelinger deltog. Der mødte i gennemsnit 15-20 

interesserde og meget aktive deltagere op. Netværks-

møderne giver på den ene side uddannelsesudvalget 

mulighed for at drøfte emner i en bredere kreds (som 

for eksempel landsdækkende kompetencekort) eller 

informere om meritordningen, men giver også alle 

dem, der interesserer sig for ”uddannelse” inden for 

akutmedicin, mulighed for at bidrage til udviklingen 

af vores unge speciale på et lidt mindre 

forpligtigende grundlag end en aktiv deltagelse i et af 

DASEMs udvalg. Især i denne kritiske opstartsfase for 

introduktions- og hoveduddannelse har det vist sig at 

være guld værd at have denne mulighed at diskutere 

på tværs af landet.

 

I efteråret 2018 gav Gerhard Tiwald 

formandsstafetten videre til den nye formand Marc 

Ludwig, Gerhard forbliver dog heldigvis en aktiv del 

af uddannelsesudvalget med det primære ansvar for 

de specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen.

 

I løbet af efteråret blev der udpeget DASEMs 

repræsentanter til ansættelsesudvalgene for de 

kommende hoveduddannelsesforløb. 
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Marc Ludwig



Her indgår der både repræsentanter fra DASEM og 

YDAM.

 

Ligeledes er vi gået i gang med at finde egnede og 

interesserede kandidater, som vi kan indstille som 

inspektorer i henhold til Sundhedsstyrelsens 

inspektorordning. Der er indstillet flere medlemmer 

fra Videreuddannelsesregion Nord og ét medlem fra 

VUR Syd. Også YDAM har indstillet nogle 

uddannelsessøgende læger som juniorinspektorer. Vi 

er godt på vej også i dette henseende, men mangler i 

allerhøjeste grad flere egnede kandidater fra VUR 

Syd og især Øst.

 

Som en naturlig del af modningsprocessen af 

specialeselskabet er der foretaget nogle tilpasninger 

ved uddannelsesudvalgets komissorium, som er 

forelagt bestyrelsen. Formålet er at skabe tydeligere 

rammer for udvalgets sammensætning og opgaver.

 

Det næste år vil gå med en løbende opfølgning på 

introduktionsuddannelsen og processen vedr. 

hoveduddannelsen, bl.a. de specialespecifikke kurser 

og forsat arbejde på kompetencekortene. Ved siden af 

dette ”basis”-arbejde er der dukket en række emner 

op, som kræver øget fokus som f.eks. 

efteruddannelse, prægraduat uddannelse og 

forskning i uddannelse.
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Netværksmøderne var et af uddannelses-udvalgets helt 

store successer i 2018 og vil blive gentaget i 2019

Hvis du ønsker at blive indstillet som 

inspektor i Videreuddannelsesregion Øst 

eller Syd bedes du kontakte Formand for 

uddannelsesudvalget Marc Ludwig



KOMMUNIKATION OG 

HJEMMESIDE

Kommunikationsudvalget, der også involverer 

DASEMs Studentermedhjælp Mikkel Heide Petersen, 

er ansvarlig for hjemmesiden, udsendelse af 

nyhedsbreve og sociale medier samt medlemspleje. 

 

894 personer (godt 30 flere ift. samme tid sidste år) 

modtager vores nyhedsbreve, og dem har vi udsendt 

18 af i det forgange år. Mellem 25-50% af modtagerne 

åbner nyhedsbrevet og optil 15% klikker på de links vi 

sender - det vil sige at i alt godt 300 personer oftest 

læser hvert nyhedsbrev. 

 

På Facebook har vi 1220 følgere (knap 100 flere end 

sidste år) og vores posts når typisk mellem 450-2.200 

visninger. I det forgangene år er vores Twitter og 

LinkedIn faldet lidt i baggrunden. 

 

Fremadrettet vil udvalget, udover varetagelsen af 

ovennævnte, arbejde på at afdække behovet for en 

egentlig kommunikationsstrategi. Væksten af 

DASEMS aktiviteter og kontaktflader har affødt 

tanker om en øget professionalisering af 

kommunikationen.
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Jesper Wamberg



ULTRALYDS   

UDVALGET

Aktiviteterne i ultralydsudvalget har været lidt lavere 

i 2018 end i tidligere år, men vi ser POCT ultralyd 

som et af de vigtige emner i akutmedicinerens 

faglighed. 

 

Der er etableret en række gode kurser i landet og 

udvalget forventer at kunne fortsætte med at bidrage 

positivt til udviklingen indenfor uddannelse af 

speciallæger i akutmedicin. 

 

I den forbindelse er der ambition om, at vi får et 

større UL netværk, som kan vurdere scanninger i 

sammenhæng med kurser til HU og kunne 

supportere afdelingerne i de udfordringer som findes 

i forbindelse med etablering af ultralydsdiagnostik.

DANSK SELSKAB FOR 
AKUTMEDICIN ÅRSRAPPORT 2018-2019

Jesper Weile

Ultralyd er et vigtigt område indenfor akutmedicin og 

er et af de helt store emner til årsmødet 2019



YNGRE DANSKE 

AKUTMEDICINERE

Foreningen holdt stiftende generalforsamling april 

2018. Vi fik konstitueret en bestyrelse med 6 

medlemmer. Foreningen har til formål at varetage 

yngre akutmedicineres interesser. Trygfonden har 

støttet YDAMs arbejde med en bevilling på 175.000 

kr. modtaget i 2018 til at dække YDAMs aktiviter i en 

årrække.

 

Foreningen har haft et aktivt første år. Vi har aktuelt 

38 medlemmer og medlemsskab administreres via 

LVS (minside.laeger.dk). Vi lagde stærkt ud, med en 

personlig velkomst-gave fra YDAM til alle yngre 

læger ansat i uddannelsesstillinger pr oktober 2018 – 

en tak for, at de har mod på at være pionerer 

indenfor akutmedicin. Forud for DEMC8 afholdt vi 

blandt vores medlemmer, med stor succes, en 

lodtrækningskonkurrence om gratis deltagelse på 

DEMC8

 

Vi har lanceret vores hjemmeside 

akutmedicineren.dk, som er særdeles velbesøgt. 

Særligt samlingen af nationale behandlings-

vejledninger og den akutmedicinske blog er 

populære. 

 

I forbindelse med DEMC8 afholdte vi et arrangement 

for yngre læger om arbejdsmiljø i 

akutmodtagelserne, med oplægsholder fra St 

Emlyn’s, UK. Bagefter havde vi en længere debat 

blandt alle fremmødte som har mundet ud i 

følgende: 1) En facebookgruppe for alle yngre læger i 

akutmedicin til diskussion og deling af 

viden/arrangementer mv. 2) Et holdningspapir om 

arbejdsmiljø, som netop er blevet offentliggjort 3) En 

uddannelsesdag for alle uddannelsessøgende som 

blev afholdt i Odense 7. Marts 2019.
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Marie Jessen



Her blev der særligt fokuseret på arbejdet med 

kompetencekort, supervision, uddannelse og 

undervisning, kurser/konferencer mv. og emnerne 

blev bearbejdet i fællesskab mellem yngre læger og 

uddannelsesansvarlige overlæger med gode 

resultater. Dagen blev afsluttet med spisning og 

socialt samvær. Det planlægges at gentage successen 

to gange årligt, næste gang i Roskilde i samarbejde 

med Køge Akutafdeling. 

 

YDAMs arbejde det næste år vil desuden fortsat i høj 

grad fokusere på yngre lægers arbejdsmiljø i 

akutafdelingerne og som opfølgning på 

holdningspapiret vil et survey iblandt yngre læger 

ansat i akutafdelinger rundt i landet blive gennemført 

med henblik på at sammenholde visionerne med 

egentlige forhold på afdelingerne. 

 

YDAMs første udvalg - ultralydsudvalget - vil 

desuden afholde fyraftensmøder rundt omkring i 

landet for at sætte fokus på det vigtige område 

indenfor akutmedicinen. 

 

Vi glæder os meget til endnu et YDAM-år.
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YDAMs hjemmeside akutmedicineren.dk har fået flere 

tusinde besøg siden launch i september 2018. Siden 

byder både på akutmedicinsk blog, holdningspapirer og 

information om akutmedicin i DK  

Hvis du ønsker at deltage i YDAMs arbejde 

og stille op til bestyrelsen bedes du sende 

dit kandidatur til kontakt@ydam.dk senest 

d. 24/4. Ønsker du blot at bidrage som 

medlem hører vi også meget gerne fra dig!



DEMC 8

Den 25. og 26. oktober 2018 samledes 528 læger, 

sygeplejersker og ambulancereddere til Dansk 

Kongres for Akutmedicin / DEMC 8 i Aarhus. 

Deltagere og foredragsholdere kom fra de nordiske 

lande, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrig, 

USA og Holland.

 

Programmet spændte vidt fra nye 

forskningsresultater over state of the art statements 

til en fagpolitisk paneldebat. Et meget engageret 

fagpublikum lyttede, spurgte, diskuterede, 

netværkede og informerede sig hos de udstillende 

medicinalvirksomheder om deres produkter. Dagene 

blev pyntet med en vellykket festmiddag. 

 

Organisatorerne og deltagere var enige om, at 

kongressen i 2018 havde genspejlet akutmedicinens 

faglige bredde og høje niveau. 

 

DEMC arrangeres hvert andet år i et bredt 

samarbejde mellem Dansk Selskab for Akutmedicin 

(DASEM), Reddernes udviklingssekretariat (RUS), 

MAYO Clinic og Fagligt Selskab for Akutsygepleje 

(DAENA).

 

I 2020 har den Europæiske Kongres for Akutmedicin 

(EuSEM) valgt København som kongressted for at 

fejre akutspecialets tilblivelse i Danmark. Derfor vil 

DEMC i 2020 blive udsat.
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Matthias Giebner



ARBEJDS 
GRUPPER

Holdningspapirer
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DASEM har som et af sine 
formål at virke til  fremme af 
forskning inden for akutmedicin. 
 
Bestyrelsen har derfor fundet det 
relevant at nedsætte en arbejds-
gruppe til  at formulere et hold-
ningspapir,  der kan understøtte 
udviklingen af akutmedicin som et 
forskningsbaseret speciale i  
Danmark. 
 
Holdningspapiret har både til  
formål at beskrive hvad selskabet vil  
arbejde for, men også at beskrive 
nogle konkrete anbefa-linger til  
hvad der lige nu kan gøres for at 
stimulere akutmedicinsk forskning 
på højeste niveau. 
 
Holdningspapiret har henover 
vinteren været i  høring  blandt 
specialets professorer og øvrige og 
vil  blive præsentere på årsmødet.

Kompleksiteten samt kravet til  
sammenhængende patientforløb 
stiller ændrede krav til  de læger 
som arbejder i  de fælles akutmod-
tagelser. Et sådant miljø stiller høje 
krav til  et aktivt arbejdsmiljø for 
alle kategorier af personale således 
at personalet ikke ”brænder ud” og 
forlader specialet med deraf 
følgende kompetence-tab. 
”Udbrændthed” eller ”kronisk 
fatigue” defineres som en arbejds-
relateret tilstand som karakteri-
seres ved følelsesmæssig belast-
ning, nedsat evne til  at føle empati 
for patienterne samt manglende 
selvtillid og tro på egne evner. 
 
Udover en effekt på den enkeltes 
helbred kan det i  sidste ende føre 
til  dårlig patientbehandling.
 
Bestyrelsen har derfor fundet det 
relevant at nedsætte en arbejds-
gruppe, der på baggrund af dansk 
og international litteratur kunne 
komme med anbefalinger til  
etablering af et godt arbejdsmiljø 
for læger med funktion i de fælles 
akutmodtagelser.
 
Arbejdet blev indledt ved efterårets 
mikrointernat og har 

medført udarbej-
delse af et holdnings-
papir,  der forventes 
færdigt i  løbet af foråret 
2019.

ARBEJDSMILJØ
Christian Rasmussen

FORSKNING
Christian Skjærbæk



Siden akutmedicin er blevet et speciale, er der 

faldet ro på bestyrelsesarbejdet omkring 

akutmedicin, der indtil da har fyldt meget med 

talrige drøftelser og sonderinger for og imod et 

speciale i akutmedicin. På den baggrund har 

man fundet, at der ikke længere er behov for at 

have akutmedicin som et selvstændigt 

ressortområde i LVS bestyrelsesarbejde, hvilket 

man i Dansk Selskab for Akutmedicin skal se 

som en positiv udvikling.

 

LVS bestyrelse arbejder på mange fronter. I 

denne forbindelse er det værd at nævne, at 

man har kunnet øve indflydelse på ”Forslag til 

lov om ændring af lov om videnskabsetisk 

behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter og sundhedsloven 

(Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til 

sundhedsforskning)”, således at ledelsen på 

behandlingsstedet, kan give tilladelse til, at 

autoriserede sundhedspersoner, der er ansat i 

sundhedsvæsenet, kan indhente 

patientjournaloplysningerne til brug for 

forskning. Dette er en essentiel lempelse af 

tidligere al for burokratisk tilgang til 

sundhedsvidenskabelig data, som har været en 

alvorlig forskningsmæssig hæmsko.

Der arbejdes også på et ”Vælg klogt” initiativ på 

linje med det internationale ”Choose wisely”
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LVS BESTYRELSE
Thomas Andersen Schmidt

EKSTERNE 
REPRÆSENTA-
TIONER



Udstedelse af LVS diplom i fagområdet 

akutmedicin ophører per 31. december 2020, 

fordi diplomet da ikke længere vil give merit 

til speciallægeannerkendelse i akutmedicin jf 

BEK nr. 96 § 21 stk. 5

 

Ansøgninger til opnåelse af fagområde vil 

indtil da blive behandlet af LVS 

bestyrelsesmed-lemmer Bente Malling og 

Thomas A Schmidt
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LVS FAGOMRÅDE 

UDVALG

Thomas Andersen Schmidt

Den tværgående akutarbejdsgruppe i 

Lægeforeningens og Lægevidenskabelige 

Selskabers regi, har i det forgangne år haft 2 

møder. Arbejdsgruppen har primært været 

fokuseret på at afgive partsindlæg til 

Sundhedsstyrelsens igangværende proces med 

udarbejdelse af nye anbefalinger for den akutte 

sundhedsindsats (opfølgning på 2007 

rapporten).

LF OG LVS 

AKUTARBEJDSGRUPPE

Christian Skjærbæk og Henrik Ømark



Der er fortsat stor aktivitet i DRG. Overordnet 

set er det væsentligste at nævne, at DRG har 

besluttet at dets virkefelt skal udvides til også 

at omfatte stroke, der er i dag den 3. hyppigste 

dødsårsag i Danmark. Visionen er at overføre 

nogle af de gode erfaringer og resultater, der er 

opnået på hjertestopområdet til strokeområdet, 

dvs øge kendskabet til symptomer og dermed 

øge overlevelsen.

 

Blandt de vigtigste aktiviteter i det forløbne år 

kan nævnes:

· DRG havde en velbesøgt stand på EMS2018 i 

april sammen med ERC og de regionale 

akutberedskaber

· I løbet af sommeren 2018 indgik DRG 

samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd. 

Hensigten er at gennemføre fælles aktiviteter 

og udnytte synergien mellem de to råds 

kompetencer og ekspertise.

· DRG var repræsenteret i The Utstein Stroke 

Meeting i juni 2018. Der deltog 30 eksperter, 

som brugte to dage på at diskutere Emergency 

Stroke Care ud fra de foreløbige ti trin, som 

styregruppen har identificeret. Diskussionerne 

foregik i den rotationsform, som Utstein er 

kendt for og blev samlet op af 14 chairs. Disse 

chairs arbejder nu på en videnskabelig 

publikation og en udvidet rapport fra mødet.

· Hjertestarterdagen blev afholdt med stor 

succes d.16 oktober. Man formåede at 

involvere nye frivillige aktører og havde mere 

end 60 arrangementer og over 12.000 

besøgende børn og voksne. Arrangementet har 

stor betydning for at fastholde danskernes 

opmærksomhed på genoplivning.
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DANSK RÅD FOR 

GENOPLIVNING

Jesper Wamberg



· Den årlige Genoplivningskonference d.  5 

december 2018 havde overskriften: ”Etik og 

genoplivning: Skal alle altid genoplives?” 

Konferencen satte fokus på det etiske aspekt af 

genoplivning. Der var stor opbakning til 

konferencen med flere end 200 deltagere.
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I slutningen af november 2018 blev den 3. 

rapport omkring akutte hospitalskontakter for 

2017 offentliggjort. Rapporten dækker hele året 

2017 for alle akutte hospitalskontakter på tværs 

af landet. Rapporten er dels baseret på egne 

analyser af data fra Landspatientregisteret samt 

data fra andre RKKP rapporter. Desværre er 

der stadig enkelte indikatorer som ikke kan 

rapporteres endnu da data fortsat ikke 

foreligger. 

Styregruppen bag databasen har besluttet at 

bruge 2019 på at revurdere indikatorsættet bag 

rapporten. Det skyldes indførelsen af LPR3 

datasættet samt nye anbefalinger omkring den 

akutte sundhedsindsats i Danmark.

DATABASEN FOR 

AKUTTE 

PATIENTKONTAKTER

Mikkel Brabrand



Seneste udkomne rapport fra DANARREST 

databasen omfatter data på alle indberettede 

hjertestop på hospitaler i 2017.  Der er høj 

indikatoropfyldelse på resultatindikatorerne, 

som omfatter opnåelse af egencirkulation, 30 

dages- og 1 års overlevelse. Kvaliteten af 

hjertestopbehandling på hospital i Danmark 

synes på baggrund heraf at være på acceptabelt 

niveau sammenholdt med internationale data.

 

Der er imidlertid 3 nye procesindikatorer, som 

fokuserer på tidlig opsporing og behandling af 

hjertestop, som ligger væsentlig under 

standarden. Det drejer sig om andelen af 

bevidnede hjertestop, andel af patienter, der 

var EKG-monitoreret ved hjertestoppet og 

andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse 

er påbegyndt inden for 2 minutter. En af 

grundene til at vi på de punkter er langt fra 

standarden er dog også at styregruppen hat 

valgt at sætte standarderne højt ud fra det 

princip, at den bedste behandling af et 

hjertestop er forebyggelse og tidlig behandling. 

 

Da mange inhospitale hjertestop sker i 

akutmodtagelsen peger det også på nogle af de 

indsatsområder, vi der skal have fokus på: der 

skal være mulighed for EKG monitorering i 

alle danske akutafdelinger/akutmodtagelser for 

patienter, der findes i forhøjet risiko for 

hjertestop og personalet i akutafdelingerne skal 

enten være uddannet i rytmeanalyse mhp 

tidlig defibrillering eller der skal være 

defibrillatorer med automatisk 

rytmegenkendelse (AED-modus) umiddelbart 

tilgængelige, så mulig defibrillering ikke skal 

afvente et stopholds ankomst.
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DANARREST

Christian Skjærbæk



DASEM blev i år inviteret til at indstille en 

repræsentant til styregruppen for Akut kirurgi 

databasen og bestyrelsen valgte at pege på 

Thomas Andersen Schmidt til dette.  Der er 

igangsat et arbejde med revision af database 

indikatorerne og DASEM har givet høringssvar 

i den anledning.  DASEMs repræsentant har i 

databasen behandlet følgende 2 indikatorer: 

Kredsløbspåvirkning og Tid til endoskopi. 

Arbejdet forløber planmæssigt. Næste møde 

foregår ved videokonference d 29. april 2019
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AKUT KIRURGI 
DATABASEN

Thomas Andersen Schmidt

DASEM har i år skiftet repræsentation i ATLS 

styregruppen. Joakim Cordts har afløst Dan 

Brun Petersen. De primære aktiviteter har 

været diskussion af overgangen til 10. udgave 

af ATLS manualen, som er ved at blive 

implementeret rundt omkring i Europa, og 

forbedringer af hjemmesiden.

ATLS
Joakim Cordtz



UEMS er en organisation til varetagelse af de 

medicinske specialers interesse i Europa.  UEMS er 

underopdelt i en række sektioner for de enkelte 

specialer. Medlemslandene er repræsenteret gennem 

deres nationale lægeforeninger.  Formelt set er 

repræsentanterne fra Danmark således udpeget af 

lægeforeningen, men det sker efter indstilling fra de 

pågældende specialeselskaber. En hovedopgave for 

UEMS er at sætte standarder for uddannelse af 

speciallæger i Europa for bla. her igennem at sikre 

gensidig anerkendelse af special-lægeautorisationer 

landene i mellem. I sektionen for Emergency 

Medicine har man i år færdiggjort anbefalingerne til 

” European Training Requi-rements for the Specialty 

of Emergency Medicine” 

UEMS sektionen samarbejder med EUSEM om 

afholdelsen af ”European Board Examination for 

Emergency Medicin” og er den enhed der kan tildele 

”board certicifation” på baggrund af bestået eksamen.

Under sektionen har der det sidste år været tre 

arbejdsgrupper, der har arbejdet med henholdsvis et 

dokument om ”Work sustainability” i akutmedicin 

med tilhørende anbefalinger, et dokument, der skal 

beskrive værdien af akutmedicin i de europæiske 

sundhedssystemer og endelig en arbejdsgruppe, der 

har til formål at lave en samlet beskrivelse af status 

på akutmedicin i Europa.

Den planlagte hjemmeside for UEMS sektionen, hvor 

de ovennævnte dokumenter i fremtiden skal ligge er 

desværre blevet forsinket.
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INTERNATIONALT 

SAMARBEJDE
Christian Skjærbæk

UEMS SECTION AND 

BOARD FOR EM



EUSEM
Det europæiske akutmedicinske selskab (EUSEM) er i  en positiv situation i de her år.  
Specialet akutmedicin er efterhånden etableret i  alle europæiske lande med Spanien, 
Portugal,  Tyskland og Østrig som undtagelserne, men også i  de lande er stemningen i 
stigende grad for oprettelsen af et speciale. Det er bemærkelsesværdigt så enslydende 
fortællinger, der er fra de forskellige lande om processen frem mod et speciale, 
uafhængigt om man har haft et speciale i  mange år, har fået det for nylig eller stadig er på 
vej.  Samme udfordringer, samme modstand, samme argumenter for og imod.  Det giver et 
naturligt håb i de lande, hvor man stadig er på vej,  om at det nok skal lykkes.
 
EUSEM har blandt sine hovedaktiviteter den årlige europæiske kongres og siden 1994 
udgivelsen af The European Journal of Emergency Medicine (EJEM), som i dag rangerer 
blandt de højest citerede akutmedicinske tidsskrifter.  Der er efterhånden en række 
sektioner og komiteer under EUSEM med betydelig aktivitet inden for forskning, 
uddannelse, etik, ultralyd, geriatrisk akutmedicin, præhospital akutmedicin og flere 
andre. 
 
Alle med et individuelt medlemskab af EUSEM har mulighed for at søge om medlemskab 
af en af de mange undergrupper og dermed bidrage til  fagets udvikling på europæisk 
niveau. Netop de individuelle medlemmer har EUSEM det sidste års tid haft fokus på. Der 
er planer om at tilbyde alle medlemmer af EUSEMs’ medlemsselskaber (som DASEM) et 
associeret medlemskab af EUSEM som del af deres nationale medlemskab. Samtidig vil 
det ordinære medlemskab i fremtiden rumme flere fordele. I  dag har man reduceret 
gebyr for deltagelse i  kongres og gratis online adgang til  EJEM, men snart lanceres en 
uddannelsesportal,  hvor der bliver fri online adgang for medlemmer til  meget mere 
indhold, bla præsentationer fra kurser og kongresser.
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IFEM
DASEM er associeret medlem af 
International Federation of 
Emergency Medicine (IFEM). I 
takt med udbredelsen af specialet 
akutmedicin internationalt er 
medlemstallet i  IFEM også 
stigende og IFEM har nu 47 
nationale selskaber med fuldt 

medlemskab, foruden de 
associerede medlemmer. Kun 
nationale selskaber fra lande med 
akutmedicin som anerkendt 
speciale kan opnå fuldt 
medlemskab. DASEM har ikke 
været repræsenteret ved møder i 
IFEM i det forgangne år.



DAENA

DASEM har igennem mange år haft et meget tæt 

samarbejde med det sygeplejefaglige selskab for 

akutsygepleje (DAENA). Konkrete faglige 

samarbejdsopgaver er DEMC kongresserne og Dansk 

Tidskift for Akutmedicin. DASEM fik stor opbakning 

fra DAENA under vores bestræbelser på at få 

specialestatus. Tilsvarende har DASEM støttet og 

argumenteret for oprettelsen af en specialuddannelse 

i akutsygepleje. Det ser endelig ud til at være 

lykkedes og bliver yderligere en styrkelse af 

akutmedicinen i Danmark.

 

Der bliver ingen DEMC i 2020, da der i stedet for 

skal afholdes europæisk kongres i København. 

DAENA og DASEM har haft et fælles ønske om at 

præge EUSEM 2020 med den tværfaglighed som 

kendetegner vores nationale kongres og DAENAs 

formand Annette Jakobsen er den ene af de to danske 

repræsentanter i organisationskomiteen for EUSEM 

2020.
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SAMARBEJDE 
MED ØVRIGE 
SELSKABER

Christian Skjærbæk



FAM (SOFAS)

FAMs Formand Mikkel Heide Petersen er fast 

observatør ved DASEMs bestyrelsesmøder og tager 

sammen med andre FAM-medlemmer aktiv del i 

mange aktiviteter omkring DASEM. 

 

FAM har lige afholdt dyspnøesymposium med god 

interesse fra vores medstuderende. Dog har vi forsat 

en udfordring i vores medstuderende ikke ved første 

øjekast kan kende forskel på de anæstesiologiske og 

akutmedicinske arbejdsopgaver. Derfor arrangerede 

FAM i samarbejde med den anæstesiologiske 

forening et symposium med en anæstesi- og akutlæge 

for at skildre hvad de laver hver især og hvor de 

mødes og laver noget sammen. 

 

I indeværende semester sætter FAM fokus på 

samarbejdet mellem modtagelsen og almen praksis 

samt patienten i modtagelsen med abdominalsmerter 

med oplæg i begge dele. FAM har kursus i 

thoraxrøngten-tolkning samt et ABC-HLR-kursus for 

de unge nye studerende, så de er klar når der bliver 

spurgt ’Er der en læge til stede?’.
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Mikkel Heide Petersen



DANSK ORTOPÆDISK 

SELSKAB

I det forgangne år har DASEM og Dansk 

Ortopædkirurgisk Selskab givet udtryk for et ønske 

om at udarbejde et fælles holdningspapir omfattende 

fælles snitflader mellem akutmedicinen og 

ortopædkirurgien.

 

Første møde er aftalt d. 9. april 2019 i Odense (efter 

denne indberetnings deadline). Fra DASEM stiller 

Michael Langergaard, Akutmodtagelsen Hvidovre: 

Dan Volder, Akutafdelingen Slagelse og Henrik 

Ømark, Akutafdelingen Horsens.
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Henrik Ømark



DANSK SELSKAB FOR 

INFEKTIONSMEDICIN

DSI og DASEM har i 2018 arbejdet på et fælles 

holdningspapir om modtagelse og visitation af 

patienter med formodet eller bekræftet 

infektionssygdom. Specielt med fokus på 

organisation og samarbejde mellem akutmedicinere 

og infektionsmedicinere i akutafdelingerne. Det blev 

et fint samarbejde som vil blive præsenteret til vores 

respektive årsmøder i foråret.

 

DSI og DASEM har derudover sammen med Dansk 

Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) 

skrevet en henvendelse til Sundhedsstyrelsen med en 

opfordring til iværksættelse af en national 

handlingsplan for sepsis. Opfordringen er blevet 

taget godt i mod. Foreløbig har de tre selskaber 

modtaget en invitation fra Sundhedsstyrelsen til et 

møde, hvor vi får lejlighed til at uddybe forslaget.
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Marie-Laure Bouchy Jacobsson



DANSK KIRURGISK 

SELSKAB

På foranledning af en henvendelse fra faggruppen 

akutkirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab er DASEM 

indgået i et samarbejde om udarbejdelse af en 

national behandlingsvejledning for akutte kirurgiske 

patienter.

 

Indgangsvinklen for henvendelsen fra Dansk 

Kirurgisk Selskab var NBV-portalen på YDAMs 

hjemmeside akutmedicineren.dk som også har fundet 

brug iblandt vores kirurgiske kollegaer.  

 

Samarbejdet er i sin spæde start og arbejdet vil 

formentligt løbe over det næste år. I arbejdsgruppen 

indgår fra DASEMs side Halfdan Rasmussen, 

Charlotte Green og Emil Iversen. 
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Emil Ejersbo Iversen


