
Nyhedsbrevet i ny udgave

Kære DASEM medlem.

Vi har i DASEMs bestyrelse gennem længere
tid haft et ønske om at fornye vores
nyhedsbrev. Vi håber i vil tage godt imod
det.
Det er en høj prioritet for DASEM at være
synlige overfor medlemmerne i det arbejde
selskabet udfører. Meget af arbejdet handler
om fagpolitiske emner, som for nogle kan
være fjernt fra deres daglige kliniske
hverdag. Områderne har enorm betydning
for vores arbejde og fag, samt den
fremtidige udvikling.

Nyhedsbrevet forventes at blive
udgivet ca. en gang i kvartalet. 

Mikrointernat

I juni 2022 har DASEM afviklet det årlige
mikrointernat for bestyrelsen og aktive
medlemmer. Internatet var en success og har
været med til at præge den seneste tids arbejde
i specialet, herunder arbejdsmijø, uddannelse,
rekruttering med mere. Der blev arbejdet med
ideer med henblik på en ny Hvidbog 2.0, hvoraf
seneste udgave er Trygrapporten fra 2016. En
opdatering vil dog tage længere tid, da arbejdet
kræver en stor mængde ressourcer for at lykkes. 

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen 2024-2028 er sendt i
høring blandt relevante parter, herunder DASEM.
DASEMs bestyrelse arbejder aktuelt på et
høringsudkast med henblik på at sikre yderligere
uddannelsesstillinger og ressourcer i specialet.
Udfordringen er fortsat sufficient rekruttering til
vores uddannelsesstillinger, men i takt med at
disse fyldes mere op, forsvinder behovet for
yderligere stillinger ikke fremadrettet, hvis vi skal
sikre speciallæge dækning i landets
akutmodtagelser 24/7/365.  Vi mangler i
fremtiden 600 speciallæger i akutmedicin, for at
drive akutmodtagelserne  efter
Sundhedsstyrelsens ønske

Akutmedicins Fremtid i Fokus

DASEMs nye hjemmesiden som er blevet lanceret i udgangen af
September 2022

Mikrointernat Juni 2022
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https://www.facebook.com/DanskAkutmedicin/?ref=hl
https://www.linkedin.com/company/dansk-selskab-for-akutmedicin/
https://twitter.com/DanishEM
https://www.instagram.com/dansk_selskab_for_akutmedicin/


Ny hjemmeside

DASEM har siden foråret arbejdet på en ny
hjemmeside. Den gamle hjemmeside har tjent
foreningen godt, men med udviklingen i
specialet og behov for yderligere fokus på
kommunikation og organisering, har bestyrelsen
iværksat opbygningen af en ny hjemmeside til
fremtidigt brug.

Hjemmesiden skulle gerne være næsten fuldt
opdateret, herunder med relevante høringssvar
gennem årene, referater fra bestyrelsesmøder,
nationale behandlingsvejleder og meget andet. 

Hjemmesiden er netop lanceret og vi håber i vil
tage godt imod den. Forslag til forbedringer
eller hvis i opdager fejl, stiles til
webmaster@dasem.dk

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget har mange forskellige
projekter på bedding den næste tid. 

Blandt andet arbejdes der med ideer omkring
uddannelsesdage, både online og fysisk. Der
kigges også på kompetencevurderinger i
forbindelse med både intro- og
hoveduddannelse, samt den nuværende
organisering af kurser i hoveduddannelsen.

Et af de store kommende projekter bliver revision
af målbeskrivelsen og derved den
akutmedicinske intro- og hoveduddannelse, hvor
de løbende erfaringer fra de seneste år skal
inkorporeres i en forbedret og mere præcis
målbeskrivelse. 

Nyheder

Akut svær hypertension

DASEM har i samarbejde med Dansk
Hypertensionsselskab (DAHS) udarbejdet en
national behandlingsvejledning for akut svær
hypertension. 

Udkastet har været i høring på DAHS
hjemmeside. 

Vejledningen vil fremover være at finde på både
DASEMs nye og DAHS nuværende hjemmeside
når endelig version er færdiggjort.

Svaer-hypertension-ny-vejledning.pdf (dahs.dk)

Flowchart16.9.2022-1.pdf (dahs.dk)

Høringssvar

DASEM arbejder løbende med at udfærdige
høringssvar inden for relevante områder i det
akutmedicinske felt. 

i 2022 er der, ud over det kommende
høringssvar om dimensioneringsplanen, indsendt
høringssvar omkring virksomhedsområde for
sygeplejersker, fravalg af genoplivning ved
hjertestop samt høring om tidskritiske tilstande.

Det er endelig lykkedes at blive selvstændig
høringspart hos blandt andet Sundhedsstyrelsen
vedrørende de akutte patienter, noget som har
været længe undervejs. 

https://www.dahs.dk/wp-content/uploads/2022/09/Svaer-hypertension-ny-vejledning.pdf
https://www.dahs.dk/wp-content/uploads/2022/09/Flowchart16.9.2022-1.pdf


Begivenheder

EUSEM Congress 2022
Den store europæiske akutmedicinske kongres
afholdes i år i Berlin, Tyskland d. 15.-19. oktober
2022.

DASEM og YDAM Arbejdsmiljø Symposium
Afdholdes på OUH d. 29. oktober 2022 kl. 10-
16. 

Akut Ultralyd Akademi Masterclass 2022
Afholdes på OUH d. 15. november 2022.

Masterclass 2022 - Odense Universitets hospital
Akutmedicinsk masterclass om svimmelhed,
synkope og epilepsi d. 18. november 2022.

Forskning - PhD Forsvar

Michael Dan Arvig
"The Acutely Dyspneic Patient: Assessment with
Serial Ultrasound"
Tid: Torsdag d. 13. Oktober 2022 kl. 14.00
Sted: Auditoriet i psykiatrien Slagelse, Fælledvej
6, 4200 Slagelse

Marie K. Jessen - 28.10.2022 kl. 14.00
"Fluid Administration in Adult Emergency
Department Patients With Sepsis"
Tid: Fredag d. 28. Oktober 2022 kl. 14.00
Sted: Auditorium A, Aarhus Universitetshospital,
Indgang G, Plan 2, G206. 

Position statement

Som nævnt under mikrointernatet, har
bestyrelsen og aktive medlemmer arbejdet med
ideer og forslag til en Hvidbog 2.0. 
Men en hel Hvidbog er et stort projekt og noget,
som kræver mange ressourcer, for at nå lignende
kvalitet som ved Trygrapporten. 

Derfor har bestyrelsen sammensat en
arbejdsgruppe under DASEM med henblik på at
lave et holdningspapir eller position statement
paper omkring akutmedicin. Herunder både hvad
der skal forstås ved akutmedicin, den akutte
patient og meget andet. Papireret tager
udgangspunkt i relevante områder og med
inspiration fra internationale organisationer. 

Papireret vil blive udgivet snarest muligt og
forhåbentligt inden årets udgang. 

Dansk Tidsskrift for
Akutmedicin

Det eneste danske akutmedicinske tidsskrift søger  
fortsat bidrag. Tidsskriftet nærmer sig
muligheden for at få indekseret de publicerede
artikler på PubMed. Alle publicerede artikler,
som er bragt før dette, bliver også indekseret når
dette nås. 

Ligeledes er der for nyligt udgivet nye forfatter
retningslinjer.

Læs mere på https://tidsskrift.dk/akut/about/

Nyheder



Arbejdsmiljø Symposium

Velkommen til og YDAM’s og DASEM’s arbejde med arbejdsmiljøet (15–30 min) 
Arbejdsmiljø/overenskomst i andre lande f.eks. Canada, Sverige og Aus inkl. set-up i akutafd. (60 min) 
15 minutters pause 
Gruppearb. – hvilke dele giver det mening at trække ind i danske forhold? (60 min)
45 minutters frokost/lang pause 
Yngre Lægers arbejde med arbejdsmiljø i akutafdelingen v/ Helga Schulz (45 min) 
15 minutters pause 
Gruppearb. – hvad kan lade sig gøre ift. overenskomst/ hvad skal med videre? (60 min)
Opsamling og videre plan (30 min)

YDAM og DASEM inviterer d. 29/10-22 kl. 10-16 på Odense Universitetshospital til arbejdsmiljø symposium.

Vi har brug for jeres input, gode ideer og debat iver til at fremme det fremtidige arbejdsmiljø og
kommende overenskomst for akutafdelingerne.
Til symposiet vil det bl.a. være muligt at debattere med Yngre Lægers Formand Helga Schultz.

Foreløbigt program:

Tilmeld dig via linket her: https://podio.com/webforms/27730460/2160246 

https://podio.com/webforms/27730460/2160246
https://podio.com/webforms/27730460/2160246

