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BESTYRELSESMØDE 
Tid: 5. oktober 2018, kl 15.30-17.30 
Sted: Scandic Jacob Gade, Vejle 
Deltagere fra start: Christian Skjærbæk, Henrik Ømark, Matthias Giebner,  
Gerhard Tiwald, Ulf G. Hørlyk, Marie - Laure Bouchy - Jacobsson,  
Som gæster: Thomas A. Schmidt, Lisa Winter, Mikkel Heide Petersen 
Senere: Peter Tagmose Thomsen, Christian Rasmussen, Jesper Wamberg  
 
Afbud: Jakob Forberg, Emil Iversen, Charlotte Green 

DAGSORDEN   
 

1 BESTYRELSEN, 3 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Godkendelse af 

dagsorden 

Christian/Matthias Beslutning 1 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Der er forsøgt angivet omtrentlig tid til de enkelte dagsordenspunkter. 

Dagordenspunkter, der ikke forventes at være noget til er skraverede. 

Dagsordenspunkter, hvor der udelukkende gives skriftlig orientering er sat til O min 

Er der dagsordenpunkter, der har brug for mere tid end angivet? 

Er der noget til eventuelt? 

Konklusion Godkendt 

Godkendelse af 

referat fra 6/8 

Christian/Matthias Beslutning 1 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Referat fra sidste møde er ikke blevet rundsendt pga. af kommunikationsfejl mellem 

formand og sekretær. Sendt sammen med denne dagsorden.  

Konklusion Referatet godkendt 

Gennemgang af 

bestyrelsens 

håndbog, 

Forretningsorden, 

Drop-box, 

Adresseliste 

Christian/Matthias Orientering/ Beslutning 1 

Dansk Selskab for 

Akutmedicin 

c/o Center for Akutforskning 

Aarhus Universitetshospital 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, J103 

8200 Aarhus N. 

 

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 

 

 

mailto:kontakt@akutmedicin.org
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Uddybning, 

Indstilling, bilag 

1. Selskabet har fået ny postadresse jf. hovedet på denne dagsorden 

2. Aktuelt har selskabet ingen adgang til vores e-boks. Skal tilknyttes en person. 

Sekretær eller kasserer. 

Konklusion Det besluttes at e-boks adgang knyttes til kassererfunktionen og M-L vil sikre sig adgang 

 

 

2. STATUS på INDSATSOMRÅDER 2018-2019, 19 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Flere med den 
rette faglighed 

Charlotte/Gerhard Orientering/diskussion 8 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

1) Status for meritbedømmelse, speciallæger.   

Dags dato 36 speciallæger i autorisationsregistret 

https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/ 

 

2) Status for meritansøgninger efter § 20. 

 
 

 

Konklusion Der er to navngivne eksempler på, at der i Region Øst blev givet merit efter § 14 til 

kolleger, som har haft relevant uddannelse under deres længere tilbageliggende 

uddannelser. 

Detaljerede informationer om denne mulighed bør lægges som information på 

hjemmesiden. (Charlotte, Gerhard, Mark L.) 

Den endelige vejledning til bekendtgørelse 96 er ikke udgivet endnu. 

Man kan ligeledes søge om klassificering af en ikke klassificeret stilling som  

1. reservelæge eller afdelingslæge (eksempler), så tiden kan medregnes i de 5 år som 

man skal kunne dokumentere. 

Netværk for 
akutlæger 

Henrik/Charlotte Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 Næste roadshow sommer 2019. 

 

Konklusion  

Faglig profil 
akutmedicin 

Ulf, Charlotte og Emil Orientering 3 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Udkast fremlægges til diskussion på mikrointernat 

Konklusion Der foreligger et udkast, som drøftes senere på mikrointernatet. Tjener som 

beskrivelse af specialet for potentielle interessenter og som bedømmelsesværktøj for 

ansøgere til uddannelsesstillinger. 

Arbejdsmiljø i 
akutmodtagelsen 

Christian R  

 

Orientering 3 

Uddybning, Oplæg tidligere fremsendt af Christian R. til diskussion på mikrointernatet. Hvem 

https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/
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Indstilling, bilag deltager i den efterfølgende arbejdsgruppe lørdag? 

Konklusion Drøftes ligeledes under mikrointernatet. 

Website med 
faglige 
informationer 

Emil Iversen Orientering o 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Ydam har lanceret deres hjemmeside http://akutmedicineren.dk/. 

Websitet får stort bifald fra bestyrelsen og medlemmer. 

 

Konklusion Drøftes også senere på internatet 

Masterclasses Christian R. Diskusion 3 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

OUH har forespurgt på hjælp til fortsat at kunne arrangere masterclasses i akutmedicin. 

Selskabet kan ikke løse opgaven (selv), men kan vi hjælpe til at få flere afdelinger 

involveret? 

Konklusion Henrik ØP roser sidste masterclass, som han selv har deltaget i for kort tid siden. 

Punktet udsættes til CR er til stede. 

Forskning Alle  Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Christian Backer Mogensen komme med et oplæg til lørdag. Hvem deltager i den 

efterfølgende arbejdsgruppe lørdag? 

Konklusion  

 

 

3.  UDVALG, 11 min 
 

 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Dansk Tidsskrift for 
Akutmedicin 

Julie M  Orientering 8 

Uddybning/Indstilling, 

bilag 

Status, fremtid, økonomi. Hvordan kan selskabet støtte bedst muligt? 

Konklusion Udsat til senere. 

Uddannelsesudvalg  Gerhard Beslutning 2 

Uddybning/Indstilling, 

bilag 

Gerhard ønsker at trække sig som formand. Gerhard foreslår Marc Ludvig 

som ny formand. 

Konklusion Gerhard mener, at det fortsat giver mening at holde kurser om akutmedicin 

for uddannelseslæger i intern medicin; det præsenterer specialet for de 

yngre læger i intern medicin. 

Der skal indsendes budget til specialets uddannelseskurser til SST – uden at 

vi indtil nu ved, hvor mange uddannelseslæger det bliver til. 

SST finansirer 30 kurser. 

Drøftelse af, hvordan man kan bygge en økonomi op til tværfaglige 

http://akutmedicineren.dk/
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hoveduddannelseskurser med deltagelse af sygeplejersker. Hvilke af 

kurserne kan være tværfaglige pga. indholdet? Man kan spørge 

sundhedsdirektørerne i Regionerne om økonomiske midler. 

Gerhard definerer de kurser, hvor tværfaglig undervisning vil være en fordel. 

Mark Ludvig stiller op som ny formand, da Gerhard trækker sig pga. af sine 

mange andre opgaver i uddannelsessammenhæng. 

Bestyrelsen takker Gerhard for sin store indsats som formand for udvalget! 

 

Ultralyd Christian Orientering o 

Uddybning/Indstilling, 

bilag 

 

Konklusion  

Organisation 
 

Ulf Beslutning 1 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

Der har ikke været den ønskede tilslutning til udvalget i forbindelse med 

mikrointernatet. Forslag fra Ulf om at nedlægge udvalget igen 

Konklusion Nedlægges indtil videre pga. af manglende personelle ressourcer til 

udvalget. 

 

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 14 min 
 

 

Emne Ansvarlig/ repræsentant Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Dansk råd for 
genoplivning, DRG 
 

Jesper Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Referater uændret på http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-

moeder/  

 

Konklusion Dito. 

ATLS 
 

Dan Orientering/beslutning 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Joachim Cortz har sagt ja til at repræsentere DASEM i ATLS.  

Konklusion Godkendt. 

STAR Nikolaj  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

LVS Thomas Andersen Schmidt, Orientering 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

LVS bestyrelsesmøde 4. oktober. Fagområdet, inkl. 2-stillingskravet er på dagsorden 

Konklusion Der er flere kandidater til formandspost i LVS, hvis vi vil have en forandring, så bør vi 

http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-moeder/
http://genoplivning.dk/om-drg/moedereferater-fra-drg-moeder/
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stille op og stemme den 08. 11. 2018. Vores deltagere: Thomas Sch., Christian R., 

Christian S., Jesper W. / Henrik ØP. 

Kravet om ansættelse på 2 afdelinger til anerkendelse af fagområdet: fagområdet 

kræver, at man er speciallæge – hvorved man har haft ansættelse i 2 afdelinger. 

Samtidig er der en region som først opretter akutafdelinger nu. 

Fagområdet vil komme til at få mindre betydning angående meritvurdering, fordi man 

ikke kan nå at få det tildelt inden 2020, når man starter efter den 31. 12. 2018. 

Derfor har LVS valgt at nedlægge fagområdet. 

DASEM stiler imod at overtage tildeling af fagområdet for at sikre en kvalitetsstempel 

til kolleger, som ikke kan erhverve sig speciallægeanerkendelsen. CS retter 

henvendelse til LVS. 

 

Fagområdet 
akutmedicin  

Jacob  Orientering 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Formanden for bedømmelsesudvalget Ole Nørgård stopper i LVS bestyrelse. Lige nu 

uklart hvad det betyder for udvalget. Skal vi arbejde aktivt for en akutmedicinsk 

formand? 

Konklusion CS tager spørgsmålet om med LVS 

LF/LVS 

akutarbejdsgruppe  

Christian/Henrik Orientering  2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Referat fra møde 28/8 i drop-box 

 

Konklusion Henrik oplever en anden forståelse af akutmedicinen i denne arbejdsgruppe end den 

som DASEM promoverer. 

Der kommer flere møder i arbejdsgruppen. 

Danarrest  Christian Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Databasen for 

akutte 

patientkontakter 

Mikkel Brabrand Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

Databasen for akut 

kirurgi  

Dan Diskussion 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 
 
 

5 INTERNATIONALT, 5 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 
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EUSEM Christian Orientering 

 

3 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Orientering fra EUSEM Council og General Assembly. Referat foreligger ikke- 

Emergency Medicine day 27 maj. Initiativer I DK? 

https://eusem.org/news/emergency-medicine-day  

Konklusion Ny formand fra Spanien:  Luis Castello. Næstformand: Christopher Dodt, München. 

Personligt medlemskab er forholdsvis dyrt (1.500 kr.), man arbejder på at skabe et 

associeret medlemskab, som er billigere og giver medlemsfordele, dog uden 

stemmeret. 

Den 27. maj 2019 skal der være en ”international dag for akutmedicin”. 

IFEM Christian Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Referater og dagsordener i drop box 

Konklusion  

Section for 
Emergency Medicine 
i UEMS 

Jacob/Christian Orientering  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Dagordner og bilag i dropbox. Næste møde 

Konklusion  

NordFem Jacob  Orientering 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Jacob vil gerne trække sig. Ny repræsentant? 

Konklusion Peter TT stiller op som repræsentant i stedet for Jacob, som trækker sig. 

Godkendt. 

Netværk om Nordic Conference on Desaster Medicine kan være af interesse for os. 

andre  Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 

 

6 ARRANGEMENTER, 12 min  
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Mikrointernat Alle Diskussion 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Kort gennemgang af programmet 

Konklusion Ingen kommentarer. 

Årsmøde Emil Orientering 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Fastlagt til d. 26.-27. april 2019 

Konklusion Stedet bliver Middelfart, Hotel Park. 

Budgettet ser indtil videre godt ud; Programmet er ved at blive udarbejdet. 

https://eusem.org/news/emergency-medicine-day
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Prisen er p.t. 1.500 kroner for early bird tilmelding. Selskabet fastholder 

strategien på at holde mødet billigt med en god kvalitet, ikke mindst fordi 

kontingentet er blevet forøget. Der bliver indrettet en studenterrabat til 

medlemmer i Forening af Akut Medicinsk Interesserede Medicvinstuderende / 

FAM. 

Generalforsamling Christian/Mathias  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Nye vedtægter lagt ud på hjemmesiden. 

Konklusion  

EUSEM 2020 Marie-Laure Orientering/beslutning 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

EUSEM ønsker en dansk repræsentant til at indgå i ECOC. Hvem? 

Konklusion Marie – Laure har ikke fået tilstrækkelige informationer om møder i ECOC og 

informeret dem om det. Marie – Laure fortsætter som kontaktperson. 

Der vil på et senere tidspunkt være behov for flere som engagerer sig i 

organiseringen af kongressen. 

Andre    

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 12 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

DAENA Christian  0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

FAM Mikkel Heide Orientering/beslutning 3 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Orientering fra FAM. 

Reduceret årsmødepris for studerende eller FAM medlemmer? 

Konklusion Mikkel fortsætter indtil han har afsluttet medicinstudiet., næstformand Lisa er 

med til internatet. 

Der bliver givet studenterrabat til FAM medlemmer ved årsmødet. 

YDAM  

 

Peter/ Julie M Orientering/diskussion 8 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Orientering fra YDAM. Hvordan kan de to foreninger støtte hinanden bedst 

muligt? 

Konklusion Glimrende hjemmeside er åben nu, samarbejde med DASEM’s hjemmeside. 

Der er ikke endnu regionale repræsentanter for YDAM. 

 

Netværk for ledende 

overlæger 

Christian R Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 
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Konklusion  

 

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA, 10  min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Infektionsmedicinsk 

selskab 

Marie-Laure 

 

Orientering  5 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Status? 

Konklusion Der kommer et udkast af fælles holdningspapirpapir med DSI til høring i 

DASEM. 

Dansk Ortopædisk 

Selskab 

Christian/Matthias 

 

Orientering/beslutning 5 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Orientering møde med DOS d. 21/9. Aftalt nyt møde om ½ år 

Ønske om fælles holdningspapir. Hvem ville indgå i det arbejde? 

 

Konklusion Henrik ØP vil gerne arbejde videre med det og finder flere interessenter. 

 

9 ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 10 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Opdateret økonomisk 
status 

Marie-Laure Orientering 7 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion Overskud å kontoen på 298.000 kr. p.t. . 

Medlemsstatus Matthias Orientering  1 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion  Efter en lille bølge af udmeldinger i starten af året er der nu en støt tilgang på 

ca. 30 medlemmer siden årsskiftet, som dog ikke opvejer udmeldingerne helt. 

Medlemstal aktuelt: 334. 

 

Hjemmeside,  
twitter, facebook, 
nyhedsbreve 

Jesper (Mikkel) Orientering  2 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion  Der ligger information om merittildeling til speciallægen på hjemmeside nu. 

 

 

10 Aktuelle emner, 10 min 
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Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion Tid 

Sundhedsstyrelsens 
arbejde med 
opdatering af 
akutplan 

Christian Orientering 10 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Orientering om forløbet i SST. Møder i de tværgående grupper udsat til uge 

45 og nyt udkast vil først foreligge umiddelbart før. Konference d. 3. 

december, men på det tidspunkt vil kun foreligget et høringsudkast 

Konklusion Nyt møde i slutningen af november, da resultatet af arbejdet som det 

foreligger nu ikke bliver anset for at være tilstrækkeligt af Styrelsens ledelse. 

11 Eventuelt, 2 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion Tid 

    

Konklusion  

    

Konklusion  

    

Konklusion  

 

12 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 4 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Tilføjelser til 
bestyrelseshåndbog 
på baggrund af 
aktuelle møde 

Alle Diskussion/beslutning 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion Intet nyt 

Nyt til hjemmeside på 
baggrund af aktuelle 
møde 

alle Diskussion/beslutning 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion Intet. 

 

13 FREMTIDIGE DASEM MØDER, 5 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Matthias beslutning 5 

Uddybning, Indstilling, Næste Skype møde 11. 12. 2018 
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bilag Fastlæggelse af mødedatoer frem til generalforsamling 2019? 

Er tiden løbet fra Skypemøder? Er der behov for at bestyrelsen i højere grad 

prioriterer fysiske møder 

Konklusion Drøftelse af situationen om antal og form af møder. 

Flere fysiske møder vil kræve, at dagene ligger fast langt i forvejen, da man så 

kan planlægge bedre i forhold til vagter og andet arbejde. 

Flere møder bliver nok først fra næste bestyrelsesperiode. 

Mikkel undersøger en bedre mulighed for IT møder, i stedet for SKYPE, som 

giver tekniske problemer ved komplet bestyrelse som deltagere og derfor er 

ineffektiv. 

Skype møderne i denne bestyrelsesperiode bliver udvidet med en time. 

Generelt er der en holdning om længere møder frem for flere møder. 

BILAG 

 


