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BESTYRELSESMØDE 
Tid: 4. oktober 2019 kl 16-18 
Sted: Scandic Bygholm Park 
Deltagere:  
Som gæster:  

Afbud: Ulf G. Hørlyk, Gerhard Tiwald, Katrine D. Nissen, Dea Kehlers, Marc Ludwig, 

Charlotte Green, Christian Skjærbæk, Louis XX, Henrik ØP 

Gæster: Rasmus, Christian Rasmussen, Halfdan Lauridsen  

 

DAGSORDEN   
 

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

Valg af ordstyrer Christian Beslutning 1 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Næstformanden foreslås som ordstyrer 

Konklusion Henrik Ømark Pedersen 

Godkendelse af 

dagsorden 

Christian Beslutning 2 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Der er forsøgt angivet omtrentlig tid til de enkelte dagsordenspunkter. 

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

Der kan stilles spørgsmål til den skriftlige orientering 

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

Er der noget til eventuelt? 

Konklusion Dagsorden godkendt, et punkt til eventuelt: sagkyndige i akutmedicin til STPS. 

Orientering fra 

forretningsudvalg 

Christian Orientering 0 

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 
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Uddybning, 

Indstilling, bilag 

FU møde 10/9. Opdateret opgaveliste rundsendt til bestyrelsen d. 11/9 på baggrund 

af dette møde 

Konklusion Ikke andet 

2. STATUS på INDSATSOMRÅDER 2018-2019 og indsatsområder 2019-2020, 75 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Holdningspapir om 
arbejdsmiljø 

Christian Diskussion/beslutning 60 

Uddybning, 

Indstilling, bilag 

Rapport fra arbejdsmiljøgruppe er tidligere blevet sendt. Genfremsendes 

med denne dagsorden 

 

1. Er der yderligere kommentarer fra bestyrelsen eller kan holdningspapiret 

godkendes som det foreligger? 

2. Hvordan skal holdningspapiret lanceres for at skabe maksimal impact? 

a. Indlæg på Dagens medicin, Ugeskrift for Læger, Sociale Medier? 

b. Kontakt til Lægeforeningen m søjler, regioner, politikere? 

c. Ved den foreløbige drøftelse på BM i august blev besluttet at 

lanceringen af papiret bør ske ud fra et patientperspektiv, det er 

behandlingskvalitet og patientsikkerheden som er under pres når 

lægerne arbejder i uhensigtsmæssig lange og belastede vagter. 

3. Hvem gør hvad? 

 

Konklusion 1.Papiret er tænkt som politisk og fagpolitisk diskussionsoplæg. 

Den brede adressering opfattes som positivt. 

Papiret vil have behøv for regelmæssige revisioner. 

Bestyrelsen har mulighed for at kommentere dokumentet inden den 13. 10. 2019 til 

Christian Rasmussen. 

Den oprindelige arbejdsgruppe integrerer kommentarerne inden  

for kort tid, så at dokumentet ligger klart. 

Diskussion om personalets sikkerhed og anonymitet klinikken og journalsystemet på 

baggrund af den nylig mord på en læge burde være en del af dokumentet. 

2. Det vil være en god strategi at inddrage andre fagselskaber i processen, sådan et 

der er bred opbakning fra andre specialer også. 

Politiske og administrative beslutningstagere bør informeres i god tid for at give dem 

mulighed til at forberede sig. 

Man kan erklære 2020 som arbejdsmiljøåret i akutmodtagelserne. 

Vi bør være forberedte på mulige reaktioner og angreb, så vi ikke først samles til at 

overveje argumenter i diskussionen når diskussionen er startet. 

Kan man bruge cases som et middel til at gøre dokumentets indhold mere forståeligt 

for den bredde offentlighed med pointen i patientsikkerhed. Patienternes 

organisationer bør også informeres. 
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Som ledende overlæger kan vi allerede nu tage de lavt hængende frugter med i 

afdelingen og fortæller den gode historie om, at det virker. 

Der skal være en hovedperson der styrer mediereaktioner og forespørgsler når de 

kommer. 

En gruppe bør lave en tidslinje angående forløbet af lanceringen af dokumentet og 

medfølgende opgaver. 

Christian S., Charlotte G., Louis, Matthias G. og medlemmerne af forfattergruppen. 

Charlotte er tovholder og starter gruppens arbejde op. 

   

Organisationsudvalg Dea og Louis Orientering 10 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion Har holdt møde om indsatsområder for udvalget; hovedemnet var i hvordan 

uddannelsesmålene opnås i forskellige afdelinger. 

Udvalget finder, at bestyrelsen har en del gode projekter, som dog ikke er blevet 

omsat i praktiske pilotprojekter endnu. 

Udvalget har følgende emner som kan belyses fremtidig: 

Hvordan foregår akutkald på forskelige afdelinger, hvordan er de forskellige 

funktioner for de forskellige vagtlag? 

Hvordan foregår kommunikation med andre afdelinger og overlevering? 

Supervision? 

Lægekontorer, fysisk placering af akutlæger i afdelingen? 

Hvordan integrerer man medicinske speciallæger fra subspeciale og hvordan 

udvindes læring ud af det samarbejde? 

Dobbelt lægearbejde (forvagt/ bagvagt) inden der ligger en skarp plan. Er det et 

problem mest for store afdelinger? 

Crowdingmanual og skabelse af flow i afdelingen. 

Subakutte tider i specialerne. 

Tværfaglig modtagelse. 

Læringskæde for de yngre læger, som også lærer fra hinanden og ikke kun fra 

speciallægerne. 

De mange ideer kan udmøntes i praktiske guidelines; udarbejdelses af guidelines vil 

være mere interessant for medlemmer at engagere sig, fordi det er praktiske emner 

som berører deres hverdag.  

Rejsehold Marc Orientering 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion Ideen var oprindelig at se på de organisatoriske forholds indflydelse på uddannelse i 

FAM’erne; det overlapper med organisationsudvalgets arbejde, man vil arbejde 

sammen om det. 

Organisationsudvalget vil gennemse de forskellige uddannelsesmodeller på 

forskellige afdelinger som et review, ikke ved at besøge alle afdelinger. 

Målet fra de yngre lægers standpunkt er en beskrivelse af, hvordan eksempelvis I 

lægernes uddannelse er praktisk tilrettelagt i den enkelte afdeling så man som yngre 

læger kan orientere sig inden man søger en stilling. 
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Udvalget vil kontakte de 7 akutprofessorer for i fremtiden at udarbejde et 

specialspecifikt forskningstræning. 

Vidensbank Christian  Skriftlig Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Intet nyt p.t. . 

Konklusion  

 

3.  UDVALG, 0 min 
 

 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Dansk Tidsskrift for 
Akutmedicin 

Julie M/Christian  Skriftlig Orientering 0 

Uddybning/Indstilling, 

bilag 

Mange artikler i pipeline. Der er mangel på bedømmer og mange bedømmer 

siger nej tak. Opfordring til endnu en gang at spørge rundt i netværket 

Konklusion dito 

 

4 PERMANENTE EKSTERNE REPRÆSENTATIONER, 5 min 
 

 

Emne Ansvarlig/ repræsentant Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

LVS bestyrelse Thomas Andersen 

Schmidt/Christian 

Skjærbæk.  

Orientering 1 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Thomas Andersen Schmidt har valgt ikke at genopstille og med mindre anden 

kandidat melder sig vil DASEM ikke længere være repræsenteret i LVS bestyrelsen 

Konklusion Charlotte overvejer at stille op; hun kontakter Thomas AS angående den reelle 

arbejdsbyrde. 

Databasen for 

akutte 

patientkontakter 

Mikkel Brabrand Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

1. Workshop om nye indikatorer senere på internatet. Oplæg ved Mikkel 

Brabrand 

2. Halfdan Lauridsen opfordret til at indtræde som nyt medlem fra Region 

Sjælland til styregruppen 

Konklusion Halfdan L. accepterer opgaven. 

EUSEM Christian Skriftlig orientering 

 

0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

1) Abdo Khoury (Frankrig) valgt som President-elect  
2) Council møde 13. oktober 2019 i Prag. Dagsorden og bilag i Dropbox.  
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https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/samarbejde%20-

%20organsationer/eusem/council%20meeting%20october%202019 

Opdateres løbende 

 

Konklusion  Der foreligger ikke omfattende og dybdegående information om begge kandidater. 

Efter kort diskussion besluttes  at DASEM støtter Abdo Khoury. 

IFEM Christian Skriftlig Orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Executive comitee har godkendt DASEM ansøgning  om fuldt IFEM medlemskab. 

Sættes nu til online afstemning blandt medlemsselskaberbe 

Konklusion Godkendt  

Section for 
Emergency 
Medicine i UEMS 

Christian Orientering  4 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

På kommende møde i  UEMS Council skal fremlægges  European Training 

Requirements (ETR) for pædiatrisk akutmedicin til afstemning. Link til 

dokumentet  https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0020/110369/ETR-Paediatric-

Emergency-Medicine.pdf 

Lægeforeningen efterspørger vores holdning 

Dokumentet tager først og fremmest sigte på pædiatere, der vil subspecialisere i 

pædiatrisk akutmedicin, men åbner også for af ”voksen” akutmedicinere kan 

subspecialisere sig i dette. Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med komiteen for 

pædiatrisk akutmedicin under EUSEM og jeg tænker ikke der er noget, vi kan være 

uenige i. Lægeforeningen stemte tidligere i år nej til ETR for akutmedicin, da de mente, 

det beskrev kompetencer, der ikke indgår i dansk uddannelse til akutmedicin 

 

Hvis der skal være konsekvens i dette vil lægeforeningen også stemme nej denne 

gang 

 

Konklusion Gerhard bedømmer det fremlagte papir positivt, Katrine vil også tage stilling til den. 

 

6 ARRANGEMENTER, 5 min  
 

Emne Ansvarlig  diskussion/ beslutning Tid 

Årsmøde Ulf, Charlotte, 

Louis, Catrine 

Orientering/diskussion 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

1. Afholdes 24-25 april,  Milling Park Hotel Middelfart 

2. Forespørgsel fra Ulf: EMCC som et tilbud ifm årsmøde? 

Konklusion Dato 24. / 25. april Stedet er blevet ændret i det det planlagde hotel er blevet 

sat til salg og kan ikke sikre foranstaltning. I stedet er der fundet et hotel i 

Fredericia. 

Program todelt: Arbejdsmiljøpapir: Key Note speaker fra Canada, som også 

gennemfører et webinar om emnet for os. 

Smertebehandling i akutmodtagelsen er også et emne. 

Der er 6 udstillere, Roche har ikke meldt tilbage angående posterpris. 

Præliminært program foreligger. 

https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/samarbejde%20-%20organsationer/eusem/council%20meeting%20october%202019
https://www.dropbox.com/home/DASEM%20bestyrelse/samarbejde%20-%20organsationer/eusem/council%20meeting%20october%202019
https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0020/110369/ETR-Paediatric-Emergency-Medicine.pdf
https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0020/110369/ETR-Paediatric-Emergency-Medicine.pdf
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To prækurser i støbeskeen: EMCC kursus / Ultralydkursus for gamle 

akutlæger. 

Generalforsamling Christian   Skriftlig orientering 0 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

Formanden genopstiller ikke i 2020. 

 

Konklusion Emnet blev ikke drøftet videre. 

 

7 SAMARBEJDE og EKSTERNE ARBEJDSGRUPPER, 0 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

8 HØRINGER og HENVENDELSER UDEFRA,   5 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Aktuelle Høringer Jesper Orientering  0 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Aktuel høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af 
genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende 
behandling   
Kommentarer til Jesper W inden 30/9 
svarfrist LVS 7. oktober 
DASEM er ikke selvstændig høringspart. 

 
Konklusion Dito. 

DSIM Gerhard  Orientering 5 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Gerhard deltog i møde i DSIM d. 10. september i Domus Medica mhp. at 
drøfte de fremtidige samarbejdsområder 

 
Konklusion Gerhard repræsenterede akutmedicinsk uddannelse for DSIM’s bestyrelse 

og drøftede fremtidig samarbejde angående uddannelse af medicinske I – 

læger i akutmedicinske kompetencer. 

Konklusion Invitation modtages gerne. Charlotte G er repræsentant. 

 

 
 

9 ØKONOMI, MEDLEMSFORHOLD, KOMMUNIKATION, 10 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Opdateret økonomisk 
status 

Marie-Laure Orientering  10 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

 

Konklusion Marie – Laure er akut forhindret i deltagelse i mødet i god tid. Eventuelle 

spørgsmål bedes rettet direkte til hende. 
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10 Aktuelle emner, 5 min 
 

Emne Ansvarlig  Orientering Tid 

Sundhedsstyrelsens 
arbejde med 
opdatering af 
akutplan 

Christian Skriftlig orientering 0 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Seneste udkast + formandens kommentarer tidligere rundsendt. 

Høringsudkast endnu ikke modtaget 

Konklusion  

Møde med Styrelsen 
for Patientklager vedr.  
sagkyndige i 
akutmedicin  

Christian 

/Gerhard 

Orientering 5 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Gerhard og Formanden deltager i møde med STPK d. 4 oktober.  

Konklusion  

11 Eventuelt, 5 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion Tid 

Sagkyndig i 
akutmedicin til STPS 

   

 Der er allerede ansat flere sagkyndige NAVNELISTE 

CS har været til møde med STPS om en definition af hvilke arbejdsopgaver er 

akutmedicinske: modtagelse af akutte patienter og skadestuen. 

Mødet forløb tilfredsstillende.  DASEM fik ros for at hjælpe til med 

rekruttering af sagkyndige. 

 

    

Konklusion Bestyrelsen godkender 3 sagkyndige, men kan ikke godkende den sidste 

sagkyndige udpeget af STPS. 

Formanden orienterer STPS. 

 

12 BESTYRELSESHÅNDBOGEN og HJEMMESIDEN, 7 min 
Emne Ansvarlig  Orientering/ diskussion/ beslutning Tid 

Tilføjelser til 
bestyrelseshåndbog 
på baggrund af 
aktuelle møde 

Alle Diskussion/beslutning 2 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  
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Nyt til hjemmeside på 
baggrund af aktuelle 
møde 

alle Diskussion/beslutning 5 

Uddybning, 
Indstilling, bilag 

 

Konklusion  

 

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

Kommende 

bestyrelsesmøder 

Mathias Skriftlig orientering 0 

Uddybning, Indstilling, 

bilag 

møderække for næste bestyrelsesår er fastlagt. Der er tilføjet et ”evt.” møde 

d. 31/1 2020. 

Konklusion  

Evaluering af mødet Christian Diskussion  5 

Uddybning, Indstilling, 
bilag 

Mødet ønskes evalueret mht. form, længe, indhold og ordstyrer 

Konklusion  

 

BILAG 
 

AREBEJDSMILJØ  Holdningspapir 

 

 

 


