Hvorfor blive medlem?
Det akutmedicinske speciale er nyt og i
konstant forandring. DASEM og YDAMs formål er
at forankre akutmedicin i det danske
sundheds-væsen på højeste faglige niveau.
Ved at melde dig ind i dit specialeselskab er du
med til at sikre en positiv udvikling i dit speciale
og indgår samtidig i et fagligt fællesskab.
Både DASEM og YDAMs medlemsskaber
håndteres af Lægeforeningen. Du melder dig
ind via Laeger.dk under "Din side" med følgende
trin:
1. Gå ind under "Mit Medlemskab"
2. Vælg "Videnskabelige Selskaber"
3. Søg efter enten "Dansk Selskab for
Akutmedicin" eller "Yngre Danske
Akutmedicinere"
4. Klik på "Indmeldelse HER"
Årligt kontingent er hhv. 700 kr for DASEM og
200 kr. for YDAM

Vil du bidrage aktivt?

Vi søger konstant nye aktive medlemmer og
har altid opgaver du vil kunne bidrage til. Vi tror
dog på at de bedste resultater kommer fra
medlemmer der arbejder med noget de
brænder for.
Send en mail til os med dine interesser, så
vender vi hurtigt tilbage. Du har også mulighed
for at stille op til bestyrelsen ved selskabets
årlige generalforsamling.

Velkommen til specialet

Find os her

kontakt@dasem.dk
akutmedicineren@gmail.com
www.dasem.dk
www.akutmedicineren.dk
@DanskAkutmedicin
@YngreAkutmedicinere

Akutmedicin
- fra dine interesseorganisationer -

Dansk Selskab for
Akutmedicin

Yngre Danske
Akutmedicinere

Vejen til et akutspeciale

Danmarks yngste speciale

Selvom akutmedicin har eksisteret i over 50 år andre
steder i verden er det først indenfor de senere år
blevet diskuteret i Danmark. DASEM har siden 2006
kæmpet for at patienterne modtages af eksperter i
akut diagnostik og stabilisering og i 2017 lykkedes det
at få etableret et akutmedicinsk speciale. Medlemmer
af DASEM har siden da fortsat arbejdet med at sikre
høj kvalitet i uddannelse og klinisk praksis.

Akutmedicin er Danmarks nyeste speciale. Det giver
dig som yngre akutmediciner både en unik mulighed,
men også et vist ansvar for at bidrage til at påvirke
udformningen af dit fremtidige speciale. Er du trådt
ind i specialet nu, er der en stor sandsynlighed for at
du besidder en vis pionerånd, hvilket er noget vi
sætter stor pris på i YDAM og vi glæder os til at se dit
aftryk på specialet.

Vi sætter standarden for akutmedicin i
Danmark

Gode arbejdsforhold og tilstrækkelig
supervision

Der er endnu mange meninger omkring hvad et
akutmedicinsk speciale i Danmark skal indebære. I
DASEM byder vi alle holdninger velkomne og skaber
forum for diskussion og handling i etableringen af et
strømlinet, bæredygtigt speciale i verdensklasse.

En af forudsætningerne for at du som yngre akutmediciner kan bidrage med dit særlige præg er at
der er styr på arbejdsforhold og uddannelse. Det vil
vi gerne bidrage til og vi har bl.a. allerede udgivet et
holdningspapir om arbejdsmiljøet i akutafdelingen.

Et af de største specialeselskaber i
Danmark - på sigt

Høj faglighed - tidligt

Akutmedicin vil - efterhånden som uddannelsesstillingerne udfyldes - hurtigt vokse og på sigt vil DASEM
repræsentere en stor del af Danmarks læger. Det er
et ansvar vi tager meget seriøst og selvom specialet
nu er etableret er vi ikke i tvivl om at det største
arbejde med at lægge det vigtige fundament for dig
og dine fremtidige kollegaer ligger foran os.

Bæredygtige arbejdsforhold
- resten af dit lægeliv
Et af vores store fokusområder er at sikre
bæredygtige
arbejdsforhold
med
fornuftige
overgange i ansvars-fordeling og vagtbelastning hele
vejen igennem din karriere som akutmediciner.
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Arbejdet med den uafklarede
akutte patient er udfordrende,
men samtidig en af de mest
givende lægefaglige opgaver
jeg kan forestille mig
Henrik Ømark - Formand DASEM

Det akutmedicinske speciale spænder bredt, men er
samtidig et speciale hvor du som yngre læge lynhurtigt vil tilegne dig kompetencer, der kan gøre en
afgørende forskel for patienter. I YDAM arbejder vi for
at sikre en høj kvalitet i din uddannelse og vi forsøger
aktivt at gøre evidensbaseret viden tilgængelig via
hjemmesiden www.akutmedicineren.dk og ved at
afholde kurser for yngre læger og medicinstuderende.

Sammen skal vi lægge vejen videre for
specialet
Hvis vi tidligt sikrer en god uddannelse og høj kvalitet i
vores behandling kan vi udløse det fulde potentiale
akutmedicin lige nu rummer. Med din hjælp kan vi
komme det mål et skridt nærmere. Meld dig ind idag.

