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Formandens
beretning
Formand, Henrik Ømark
Formandsberetningen for indeværende bestyrelsesår vil denne gang have den
usædvanlige karakter kun at skue 5 måneder tilbage på Selskabets aktiviteter. Den
udskudte generalforsamling 7. november 2020 grundet COVID-situationen, vendte op og
ned på det sædvanlige årshjul og vi befinder os, i skrivende stund, fortsat i et limbo uden
mulighed for fysisk nærvær. Parallelt hermed knokler medlemmerne ude i
Akutafdelingerne og der er en mærkbar træthed efter uafbrudt beredskab siden marts
2020. En indsats der ikke har fået den mediebevågenhed I har fortjent, selvom I er sande
helte, der uegennyttigt står i første linje og bærer lægeløftet på smukkeste vis. Med øget
personlig smitterisiko og særdeles vanskelige arbejdsforhold har I måttet sikre drift, tage
nye opgaver hvor andre ikke slog til og samtidigt ikke mindst har I skullet sikre fokus på
alle non-COVID patienter med alvorlig sygdom der bare ikke må glemmes i pandemiens
skygge. I har grund til at være stolte af jeres indsats. Akutmedicinere af hjertet!
I et fagligt selskab er det svært at diskutere strategi og udvikle fagpolitik uden fysisk
nærvær, ligesom mødet med medlemmerne bliver underligt abstrakt. Der er brug for de
små uformelle samtaler i krogene, følelsen af fysisk fællesskab og anvendelsen af det
nonverbale kropsprog i en dyberegående drøftelse. Alle møde- og netværksfora som
mikrointernat og årsmøde har været sat på hold i halvandet til to år, ligesom alle
forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder det seneste halve år udelukkende har været
virtuelle. Internationalt arbejde og faglige kongresser er barberet ned til nogle få timers
ZOOM-events og de sædvanlige arbejdsgrupper i centrale organer som LVS,
Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen hvor DASEM sidder med, er stort set sat på pause.
Så kan det godt være en udfordring at løfte et ungt speciale med de krav og opgaver
der ligger i at være en del af Sundheds Danmarks establishment og samtidigt udvikle en
faglighed der nationalt endnu er i sin vorden. Kort sagt taler vi om vejen til at blive et af
Danmarks allerstørste lægefaglige selskaber i en ikke så fjern fremtid.
Vi spørger os selv, hvordan vi i selskabet skaber fælles identitet og hvordan vi gør vores
speciale attraktivt for de nysgerrige i et slet skjult forsøg på rekruttering.
Men så er det heller ikke værre…… Der finder under de givne omstændigheder trods alt
en egentlig ganske imponerende aktivitet sted alligevel, i regi af Selskabet.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen haft 4 virtuelle møder og arbejder fortsat
videre med de 4 indsatsområder:
· Faglig identitet
· Arbejdsmiljø
· Kommunikation
· Rekruttering
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Den faglige identitet ligger i uddannelse og kompetencer der er unikke for specialet. Af
væsentlig betydning er udarbejdelsen af egne faglige retningslinjer, hvorfor der er
nedsat en NBV-gruppe der er gået i kast med dette store, men meget vigtige arbejde.
På uddannelsesområdet etableres kurser i takt med at Hoveduddannelserne skrider frem,
og det er en prioritering at underviserne i videst muligt omfang selv er akutmedicinere.
Det økonomiske ejerskab til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin er nu 100% overtaget af
DASEM efter at Trygfondens midler er sluppet op. DAENA (fagligt selskab for
akutsygepleje) sidder fortsat i redaktionen. Bestyrelsen har fundet at videreførelsen af et
dansk akutmedicinsk akademisk medie er en vigtig prioritering, som del af vores faglige
udvikling. Se yderligere fra redaktionens beretning.
Arbejdsmiljøet er en hjørnesten i vores trivsel, specialets udvikling og rekruttering. Den
planlagte kampagne på baggrund af vores arbejdsmiljørapport ”Patientsikre forhold i
Akutafdelingerne” blev ufrivilligt sat på stand-by i foråret 2020, men har bestemt ikke
fået mindre aktualitet og venter på at rulle ud når tiden tillader.
Vores hjemmeside, nyhedsbreve og tilhørende sociale medier har båret præg af nedsat
arbejdskapacitet blandt selskabets aktive medlemmer i en travl tid med mange
opgaver, men er helt afgørende i kommunikationen og dialogen med medlemmerne. En
omorganisering af kommunikationsopgaverne og inddragelse af vores administrative
sekretær Marianne Bonnichsen skal forbedre opdatering, aktualitet og åbenhed omkring
bestyrelsens arbejde, der fremover skal sikre en større synlighed omkring Selskabets
arbejde og aktiviteter.
En anden del af et fagligt selskabs kommunikation er fagpolitikken der via eksterne
medier, skal påvirke den sundhedspolitiske dagsorden. Det er en svær kunst de fleste af
os skal lære og som kræver klare holdninger, parathed og en del forarbejde. Ikke desto
mindre er vi bevidste om dette væsentlige strategiske element i Selskabets virke, og
DASEM og YDAM indgår nu blandt andet i LVS’ nyetablerede ekspertpanel for
journalister og medier.
Skal specialet vokse og uddanne akutmedicinere i det omfang Sundhedsstyrelsens
seneste anbefalinger lægger op til, har vi travlt med at rekruttere og besætte
uddannelsesstillingerne. Det er derfor afgørende vigtigt at vi er opsøgende og får
kontakt til de unge uddannelsessøgende læger. Det er dem der skal udgøre det store
fundament på sigt og som formodes at bære et kraftigt incitament til at videreudvikle
specialet. Vi ved fra de medicinstuderende og blandt yngre læger at det
akutmedicinske speciale har stor faglig appel, og at selve det akutmedicinske arbejde
findes yderst tilfredsstillende. Imidlertid hører vi også ofte et narrativ om at man ikke kan
holde til at være akutmediciner i et helt arbejdsliv. Det narrativ er livsnødvendigt at gøre
op med og falder igen tilbage på hvor højt selskabet fagpolitisk skal prioritere
arbejdsmiljøet på de danske akutafdelinger, ligesom vi har en opgave i at synliggøre at
de brede akutmedicinske kompetencer også kan anvendes i andre sundhedsfaglige
sammenhænge.
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YDAM har løbende ydet et fantastisk stykke arbejde gennem webinarer samt blogs og
podcasts på akutmedicineren.dk; og en næsten eksponentielt voksende interesseskare
blandt yngre læger der tager imod disse tilbud, giver en reel tro på fremtiden for dansk
akutmedicin. Men vi har samtidigt brug for at de mange seniore kolleger der gennem nu
mange år har oppebåret driften på vores akutafdelinger, med deres store faglige viden
også trives og fortsat medvirker til at sikre generationsskiftet de næste mange år.
Rekruttering drejer sig også om at flere melder sig ind i DASEM og YDAM. At være en del
af et fagligt Selskab er et fælles tilhørsforhold og skaber den fælles identitet. Det er
stedet for faglig udvikling og netværksdannelse, og det er der man som
interesseorganisation, kan påvirke de sundhedspolitiske dagsordener og beslutninger. Jo
flere medlemmer, jo flere og større aktiviteter, jo større indflydelse. Vi har brug for jeres
aktive deltagelse og engagement, hvad enten det gælder som undervisere på
uddannelseskurserne, medforfattere til akutmedicinske NBV’er, deltagere i DASEM/YDAM
udvalg, bestyrelsesarbejde, repræsentationsposter i eksterne udvalg, ad hoc opgaver,
planlægning af årsmøder og DEMC osv. Kontakt os endelig hvis du har lyst til at give en
hjælpende hånd. Det er spændende, sjovt og inspirerende. Opgaven kan være stor som
lille alt efter overskud. Hvis vi er flere undgår vi metaltrætheden blandt Tordenskjolds
soldater og bliver som Selskab i stand til at løse obligatoriske- såvel som
udviklingsopgaver med en bredere tilgang og et stærkere engagement.
Vi havde i DASEM til det sidste håbet på at foråret endelig ville åbne op for et ægte
fysisk Årsmøde med masser af vaccinerede kolleger samlet omkring keynotespeakers,
parallelsessioner, korridorsnakke, socialt samvær, festaften og hyggesnak i baren. Men
sådan blev det ikke…
Det vil vi imidlertid ikke finde os i og har i stedet lavet et næsten identisk virtuelt
Årsmøde 23.-24. april op til DASEMs og YDAMs generalforsamlinger. Vi har selv store
forventninger til arrangementet med et spændende program der både indeholder
indslag om diagnostisk tankegang ved akutmedicinsk guru Eric Dryver, toksikologi, FAM
akutlægebil, men også væsentlige bløde emner som sexisme i hverdagen, fejlkultur og
second victim fænomenet, ligesom Anette Petri går i paneldebat for at fortælle at STPS
skam ikke kun er ude på at finde fejl.
Hvis du ikke har tilmeldt dig så gør det nu. Bestyrelsen har valgt i år at gøre
arrangementet gratis for medlemmer af DASEM, YDAM og de studerendes
akutmedicinske organisation FAM. Vi synes det må være rimeligt at I får noget for jeres
kontingentpenge i et år med reducerede udgifter på aktivitetsposterne.
Ikke-medlemmer skal betale 250 kr. for begge dage, i et forsøg på at lokke med et
medlemskab af DASEM, YDAM eller FAM i stedet.
Endelig skal jeg reklamere for den kommende DEMC9 konference i København 14.-15.
oktober 2021. Planlægningen er i fuld gang. Program og tilmelding kan findes på
www.demc.dk.
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Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tak til vores mangeårige sekretær
Matthias Giebner der ikke genopstiller i år. Matthias har været en betonpille og styret
sekretærfunktionen med sikker hånd.
Ligeledes genopstiller vores 2 suppleanter Jens Rasmussen og Louis Harder heller ikke.
Tak for jeres deltagelse i bestyrelsen.

Henrik Ømark
Formand
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Arbejdet i
Udvalgene
Uddannelsesudvalget
Formand, Marc Ludvig

Arbejdet i Uddannelsesudvalget har været ramt af
„Corona“ lige som resten af Danmark.
Alligevel lykkes det at få lagt en plan for etablering af vores „egen" forskningstræning i
DASEM regi i løbet af vinteren.
Planen skal endelig godkendes i bestyrelsen om ikke så længe og der forventes at sætte
det første hold hoveduddannelseslæger i gang med forskningsarbejde allerede her til
foråret! Et kæmpe stort tak skal derfor gives til især Mikkel Braband samt de øvrige
danske Akutprofessor, der har grebet chancen for at give hoveduddannelseslægerne
forskningstræning med de akutmedicinske briller på.
Det fortæller stadig en del om den stor pionergejst i selskabet, når så stort et projekt kan
landes kun lige tre år efter etableringen af specialet Akutmedicin.
Ved siden af denne store milepæle skrider planlægning og gennemførelse af de
specialespecifikke HU-kurser stille og roligt fremad.
Der planlægges med et traumekursus og derudover med kurser i akut pædiatri, akutte
kirurgiske tilstande, ABCDE, akutmedicinsk ultralyd, Flowmaster, akut radiologi og
hjertelungeredning i 2021. Hermed er fleretallet af de specialespecifikke kurser på vej til
at blive etableret og afholdt. Også det er et kæmpe skridt på udviklingsstien.
Desuden er uddannelsesudvalget igen ved at genbesøg de kompetence- og
færdighedskort, som er anført i Målbeskrivelsen. Uddannelsesudvalget prøver løbende at
justere kortene, så de bliver nemt at anvende i dagligdagen. En proces, der ikke altid er
lige let, da både uddannelse og opgaver er meget forskellig ikke kun fra Region fra
Region, men ofte sågar fra Sygehus til sygehus i samme Region.
Vi satser på, at vi lige så stille kommer i en roligere tid, så vi kan fordybe os i mere
langsigtede projekter som for eksempel en revision af DASEMs holdningspapir ved.
„uddannelse i akutafdelinger“ og på sigt den første revision af målbeskrivelsen.
Som formand er jeg dybt imponeret over det engagement der blev lagt i
uddannelsesudvalget til trods for de mærkelige udfordringer, vi allesammen har været
udsat for i det seneste års tid. Fra hjertet tak for ethvert medlems arbejde i udvalget!
Til allersidst vil jeg gerne sig farvel og tak for denne gang til Charlotte Green, der
igennem mange år har været en meget aktiv og engegeret „arbejdshest" i uddannelsens
navn.
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Dansk Tidsskrift for Akutmedicin
Redaktør Julie Mackenhauer

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin modtager fortsat bidrag og
publicerer via det Kongelige Bibliotek på https://tidsskrift.dk/akut.
Senest har vi udgivet to flotte case reports om hhv. højresidig hjertetrombe og
kompliceret epididymitis - begge med flotte kliniske billeder og gode læringspointer.
Vi har en ambition om at blive indekseret, så vores artikler fremover kan findes via
PubMed. Det kræver bl.a. at vi har udgivet mindst 40 artikler. Vi er godt på vej, men ser
frem til at modtage endnu flere bidrag. Vi modtager gerne case reports, projektopgaver
omskrevet til eksempelvis udviklingsartikler og ser frem til bidrag fra
forskningstræningsopgaverne fra de kommende speciallæger.
Tidsskriftet har været finansieret af projektmidler fra Trygfonden. Projektmidlerne er
udløbet, hvilket har givet anledning til en drøftelse mellem DAENA og DASEM i forhold til
fremtidig finansering. Tidsskriftet har brug for ca. 30.000 kr. årligt til at dække udgifter
til studentermedhjælper samt ét årligt møde for følgegruppen. DAENA har ikke mulighed
for at støtte tidsskriftet økonomisk, men udpeger fortsat ressourcer til redaktionen, hvilket
er en styrke.
DASEM har tilkendegivet at de ønsker at støtte tidsskriftet, og forventer at få
generalforsamlingens opbakning til denne budgetpost.
Redaktion er overgået til at være ulønnet, og har defineret deres opgave skarpere - de
har primært ansvar for det redaktionelle og akademiske, mens "PR-opgaver” og
projektarbejder ikke anses som redaktionens primære opgave.

Ultralydsudvalget
Formand, Gerhard Tiwald

Vigtigste opgave for UL-udvalget er p.t. at gennemføre HU-kurset i
akut UL. I 2021 er der planlagt 2 kurser, i Odense i marts og i Århus
til efteråret.
Der kan være behov for 3 kurser til 2022, hvor 3. kursus formentlig placeres i
videreuddannelsesregionen øst. Næstvigtigste punkt er at komme i gang med
certificeringen af tidl. Odense-kursusdeltagere og vores HU læger. Her har vi en
decentral procedure i støbeskeen, som afprøves i den nærmere fremtid.
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Yngre Danske Akutmedicinere
Formand, Emil Iversen

På trods af at det kun er 5 måneder siden sidste generalforsamling
og årsrapport har der været ganske betydelig aktivitet i Yngre Danske
Akutmedicinere og medlemsantallet er vokset med 40% på de få måneder.
Bestyrelsen havde valgt at fokusere på uddannelse og særligt på at få afholdt den
tidligere så populære årlige uddannelsesdag. Det havde været forhåbningen at den ville
kunne afholdes fysisk, men da restriktionerne igen øgedes blev det besluttet at forsøge
med en virtuel version, hvor vi til gengæld ville udfordre de begrænsninger der
umiddelbart lå i dette medie.
Den virtuelle kursusdag viste sig at blive en uforbeholden succes med 1100 interesserede,
270 tilmeldte og 165 deltagende yngre læger, medicinstuderende og endda et par
speciallæger. Der var fokus på at maksimere interaktionen imellem deltagere og
oplægsholdere og indlagt akutmedicinsk relevante videoer og quiz' i pauserne, med en
heldig vinder der til sidst på dagen vandt Tintinalli's Emergency Medicine Manual.
Responset på det efterfølgende survey var nærmest uforbeholdent positivt med
opfordringer til yderligere, lignende kursusdage og der er i YDAM nu nedsat en
kursusstyregruppe som allerede har planlagt næste kursusaften til d. 20/5 kl. 20-22 for
at afprøve en kortere version på hverdagsaften mod det afholdte heldags-arrangement
i weekenden.
Derudover er de første spadestik til et holdningspapir om uddannelse i akutafdelingen
taget, men vi mangler hænder og hjerner til at gennemføre det store litteraturgennemgangsarbejde som udviklingen involverer. Har du interesse i at deltage i arbejdet, så tag
kontakt via www.akutmedicineren.dk eller på akutmedicineren@gmail.com. Det er fortsat
planlagt at gennemføre et arbejdsmiljøsurvey som opfølgning på vores tidligere
holdningspapir på området, men dette har været sat på pause igen grundet corona. Det
er dog forhåbningen at surveyet vil blive sendt ud til både DASEMs og YDAMs
medlemmer i det kommende bestyrelsesår.
Populariteten for hjemmesiden www.akutmedicineren.dk stiger støt og med tilføjelsen af
vores nye podcast og det nye "RESUS-initiativ" fra Region Sjælland lykkes det at nå ud til
langt flere akutmedicinsk interesserede læger med væsentligt mere indhold, bl.a. i form
af vores kritiske gennemgange af vigtig akutmedicinsk litteratur. Som bekræftelse af hvor
afgørende det er at få funderet akutmedicin på kritisk gennemgang af evidens blev
YDAMs formand inviteret til at deltage i et af de største internationale FOAMed
projekter "The Skeptics' Guide to Emergency Medicine" ved canadiske akutmedicinske
superstjerne Dr. Ken Milne. Episoden er nu udgivet og kommer snart også på RESUSplatformen.
YDAM satser på en væsentligt øget aktivitet i det kommende bestyrelsesår, men dette
afhænger af tilkomsten af flere aktive medlemmer fra vores efterhånden store skare af
akutmedicinske uddannelseslæger. Vi opfordrer derfor kraftigt til at stille op til
generalforsamlingen eller bidrage til YDAMs arbejde som menigt medlem.

Dansk Selskab for Akutmedicin Årsrapport

2020-2021

Side 7

Eksterne
Repræsentationer
Databasen for Akutte Hospitalskontakter
Repræsentant, Mikkel Brabrand

Arbejdet omkring drift og udvikling af den nationale ¨
kvalitetsdatabase for akutte hospitalskontakter fortsætter
ufortrødent. Den nyeste rapport er aktuelt i høring hos relevante
interessenter og styregruppen arbejder på at kunne præsentere et udkast til nye og
opdaterede indikatorer som bedre kan belyse det akutte arbejde.
Rapporterne viser en vedvarende høj kapacitet og anvendelse af det akutte
sygehusvæsen landet over. De eksisterende indikatorer er dog – som baggrund for den
pågående revision – ikke optimale til at belyse arbejdet. En udfordring er dog at der
årligt er nær 2 millioner akutte sygehuskontakter hvorfor man skal være endog særdeles
tilbageholdende med at indføre nye registreringer på alle akutte kontakter.
De danske databaser rummer dog et væld af oplysninger, så vi håber at de nye
indikatorer kan vise en vej for hvordan disse data kan bruges innovativt til gavn for vores
patienter.

Dansk Råd for Genoplivning
Repræsentant Jesper Wamberg

Året har været præget af COVID-19, med få fysiske møder og
arrangementer.
Af aktiviteter kan nævnes:
Hjertestarterdagen med 25 fysiske arrangementer og 20 digitale foredrag.
Fokus på øget viden til danskerne om stroke og symptomer via Red hjernens indsats
på sociale medier.
Kasper Iversen, som er Region H´s professor i akutmedicin og aktuelt konstitueret ledende
overlæge på akutmodtagelsen, Herlev er nyvalgt formand frem til 2024.
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Danarrest

Repræsentant Christian Skjærbæk
Der er ikke udgivet ny årsrapport siden sidste generalforsamling.
Der er har været holdt to møder i styregruppen, heraf et
udviklingsmøde, hvor inklusionskriterier og enkelte indikatorer blev gennemgået for
relevans og justering af standard.
Således er besluttet at standard bør være 95% opfyldelse af indikatoren ”Start af
hjertelungeredning ≤ 1 minut” og 75% opfyldelse af indikatoren ”Påbegyndt
hjerterytmeanalyse ≤ 2 minutter”. Generelt lever de danske resultater for behandling af
hjertestopbehandling op til internationale resultater, men styregruppen ser stadig et
væsentligt potentiale for yderligere forbedring.
Styregruppen er i lighed med andre RKKP styregrupper blevet styrket med
patientrepræsentanter og det giver et vigtigt nyt perspektiv på styregruppens arbejde,
som er meget velkomment.

EUSEM

Repræsentant Christian Skjærbæk
EUSEM er det europæiske selskab for akutmedicin.
EUSEM har 36 nationale selskaber som medlem herunder DASEM.
Man kan som enkeltperson også være medlem af EUSEM Eusem - Membership, hvilket
giver en række fordele herunder rabat på kongresdeltagelse og adgang til en stor
mængde online undervisningsmateriale, som er under løbende udvikling.
EUSEM kongressen finder i år sted d. 27.- 31. oktober i Lissabon, hvis ellers
epidemisituationen tillader det. Eusem - About the Congress. Under alle omstændigheder
planlægges kongressen som en hybrid kongres med mulighed for online deltagelse.
Kongressen i 2020 var alene online og havde ca. 1000 deltagere. Det er omtrent
halvdelen af det vanlige antal, men må betragtes som en succes under de givne
omstændigheder.
I lighed med tidligere år vil EUSEM bruge d. 27. maj til at skabe offentlig og politisk
opmærksomhed om akutmedicin. Årets tema er WE ARE ALWAYS THERE FOR YOU- Alle
kan bidrage til EM day, og skabe opmærksomhed f.eks gennem de sociale medier. Se
mere på Emergency Medicine Day - 27 may 2019
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IFEM

Repræsentant Henrik Ømark
International Federation for Emergency Medicine (IFEM) blev stiftet
i 1989 og er den globale paraplyorganisation for de nationale
akutmedicinske selskaber, hvis formål det er at fremme adgang til og
lede udviklingen af akutmedicinsk behandling på højeste niveau for alle mennesker på
kloden (www.ifem.cc).
DASEM blev fuldgyldigt medlem i forbindelse med specialeanerkendelsen i 2017, og er
formelt IFEM Assembly Member med invitation til en række on-line møder, vi indtil videre
ikke har været så aktive deltagere i.
Den årlige International Conference on Emergency Medicine (ICEM) bliver i år virtuelt
afholdt 8.-12. juni 2021 (ICEM21.com). Der er et imponerende fuldt akutmedicinsk
program i alle afskygninger over 5 dage i 7 spor. ICEM22 er planlagt i Melbourne.

UEMS section for Emergency Medicine
Repræsentant Christian Skjærbæk

UEMS er en organisation til varetagelse af de medicinske
specialers interesse i Europa. DASEM er repræsenteret i sektionen
for Emergency Medicine.
En hovedopgave for UEMS er at sætte standarder for uddannelse af speciallæger i
Europa for bla. her igennem at sikre gensidig anerkendelse af speciallægeautorisationer landene i mellem.
UEMS samarbejder med EUSEM på en række områder. Vigtigst er at afholde European
Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM), hvor UEMS er den instans, der
certificerer kandidaterne.
Som følge af COVID situationen er EBEEM 2020 for første gang blevet afholdt som
online fjerneksamen, både del A (Multiple Choice) og Del B (Clinical skills). Det forløb
godt bortset fra at det anvendte eksamenssæt blev ”lækket” efter eksamen og derfor
ikke kan anvendes mere. Eksamenssættet vil blive offentliggjort på UEMS hjemmeside, så
man får mulighed for at forberede sig på det forventede niveau.
Beståelsesprocenten var 73% for Part A og 36% for Part B. Man kan håbe at fortsat
mulighed for online eksamen vil øge interessen og give endnu flere mulighed for at få
certificeret deres akutmedicinsk færdigheder på europæisk niveau.
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