Formandens beretning 2015/2016
Så er der debat! Bestyrelsen søgte og fik i 2015 penge fra TrygFonden til at
lave en rapport, der skal beskrive det faglige grundlag for et lægeligt
speciale i akutmedicin i Danmark. Rapporten udkom d. 8. februar 2016 og
har i dén grad sat gang i debatten. Godt, fordi det er tiltrængt med en
konkret plan for, hvordan vi kommer videre – og ikke risikerer at gå i stå.
Hårdt, fordi det har fået en masse folk op af stolene og til tasterne for at
argumentere imod et speciale, både på grund af reel bekymring og fordi de
har følt sig indirekte kritiseret. Det første er forventeligt, det sidste er ikke
tilsigtet.
Intentionen med rapporten er at samle de relevante argumenter og
litteraturhenvisninger, så man har et ordentligt udgangspunkt for en reel
stillingtagen. Rapporten er blevet kritiseret for ikke at være videnskabelig
og for ikke at afdække alle aspekter. Metoden har været at samle den
foreliggende evidens og primært pege på fordelene ved et speciale frem for
at problematisere værdien af de nuværende løsninger, uanset om man er
tilhænger af akutlæger eller ej. Rapporten er også blevet kaldt tendentiøs –
og bortset fra at det er et ord med noget negativ klang, så må man ved sige;
ja, det er den. Der er i hvert fald en tydelig, international tendens hen mod,
at et moderne sundhedsvæsen har behov for et speciale i akutmedicin.
Status nu er, at sagen er og har været debatteret i forskellige fora, både til
debatmøder og i Ugeskriftet og Dagens Medicin. De Lægevidenskabelige
Selskaber er ved at danne sig en officiel holdning ud fra tilkendegivelser fra
de specialebærende selskaber, forskellige politiske aktører har givet deres
umiddelbart holdning til kende, og emnet kommer på dagsordenens på
mødet i juni i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
Så nu er det bare at vente – og engagere sig i debatten!

DEMC
Dansk Selskab for Akutsygepleje (Daena), Reddernes Udviklingssekretariat
(RUS) og DASEM har fortsat et samarbejde og kan præsentere DEMC7 d.
24.-25. november i København.
Uddannelse
Uddannelsesudvalget har arbejdet intenst på at få lavet ikke bare et
uddannelsespolitisk papir, men også et helt konkret forslag til en mulig
målbeskrivelse for et speciale. Det er et stort og ambitiøst arbejde, men der
ligger heldigvis meget godt materiale, både i Fagområdet, i Eusems
curriculum og i Danske Regioners målbeskrivelse for efteruddannelse i
akutmedicin. Derfor er det et realistisk bud på en målbeskrivelse og
sammensætning af uddannelsesforløb, som vi skal til at diskutere.
Den europæiske “European Board Examination in Emergency Medicine”
(EBEEM) er også en relevant udfordring for danske akutlæger, og DASEM
har udpeget eksaminatorer. Flere akutlæger er i gang, så skal vi for alvor
have gang i en læsegruppe? Se evt. mere på
http://www.eusem.org/europeanboardexamination/
Ultralyd
Udvalget har levet en lidt mere stille tilværelse end vanligt, men til gengæld
har forarbejdet med standarder og udvikling af kurser dannet grundlag for
den udvikling, der sker ude på afdelingerne. Udvalgets medlemmer har
skiftet lidt, men er stadig alle meget aktive, både med forskningsprojekter
og udenlandske kontakter, og planlægger nye uddannelsesinitiativer.
Kommunikation
Vores kommunikationsudvalg er for alvor blevet etableret, styrer
hjemmesiden og ikke mindst de sociale medier, hvor en del af debatten
omkring et muligt speciale har kørt på både Facebook og Twitter.
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Forskning
Forskningsudvalget er så småt blevet reetableret som fast udvalg, og har
allerede haft succes med små webinars. Der bliver stadig produceret en
imponerende mængde abstracts til Årsmøde og forhåbentlig DEMC7, og de
enkelte afdelinger/forskningsenheder fortsætter med at publicere.
I løbet af 2016 håber vi igen at kunne tilbyde mulighed for støtte til mindre
projekter med AstraZenecas forsknings- og rejselegat. Bestyrelsen
besluttede sidste år at afsætte midler til mikro-finansiering af helt små
projekter, fx udlodning af præmier som tak for deltagelse i
spørgeskemaundersøgelser. Størrelsesordnen af 500-1000 kr., men vi har
stadig til gode at høre om de gode idéer, der søger støtte.
EuSEM og IFEM
DASEM tager aktivt del i arbejdet i European Society for Emergency
Medicine og International Federation for Emergency Medicine, og vi sætter
typisk midler af til at deltage i et enkelt eller to møder om året (selvom vi
bliver inviteret til mange flere). De to selskaber har mange udvalg og
interessegrupper, hvor det meste af arbejdet foregår online og på
konferencer, så sig endelig til, hvis du er interesseret i at blive tilknyttet en
af dem. Se mere på www.eusem.org og www.ifem.cc
Specielt aktiviteterne i EuSEM er interessante og relevante for danske
akutlæger, da arbejdet i andre europæiske lande har mange ligheder med
det danske, og fordi man kan være med til at påvirke processer omkring
bl.a. godkendelse af specialer helt på EU-niveau. Et personligt
medlemsskab af EuSEM kan varmt anbefales, da det også giver adgang til
European Journal of Emergency Medicine og rabat på konferencerne. Der
er flere konkurrerende konferencer i øjeblikket, men EuSEMs næste bliver i
Wien d. 1.-5. oktober. Se: http://www.eusemcongress.org/en/

Repræsentationer
DASEM har i mange år haft repræsentanter i bestyrelserne for ATLS,
STaR og Dansk Råd for Genoplivning (der bl.a. står for guidelines for
genoplivning og arrangementer som Hjertestarterdagen). Vi har også peget
på gode folk til at deltage i arbejdet med Fælles Akutdatabasen under
RKKP og det europæiske netværk for medicinske specialister (UEMS), og i
bestyrelsen for De Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Tillykke med det
og tak til alle for den store indsats.
Økonomi
Vi bruger mange penge, bl.a. på at holde prisen for arrangementer så langt
nede som muligt, specielt for selskabets medlemmer. Vi tilstræber at holde
det princip, at man ved at deltage i ét arrangement får en rabat, der svarer til
et års kontingent. Der er stadig en del firmaer, der ønsker at udstille på fx
Årsmødet, men jævnfør ovenstående er det langtfra altid, at et arrangement
genererer overskud. Samtidig betyder den øgede aktivitet i bestyrelsen og
udvalgene, at vi de sidste år har brugt af vores egenkapital. For at sikre en
solid økonomi diskuterede vi derfor på generalforsamlingen, om vi skulle
hæve kontingentet. I år forslår vi så, at vi gør det, så der fortsat er midler til
vores mange initiativer, der også inkluderer støtte til fx mindre
forskningsprojekter og uddannelsesaktiviteter for medicinstuderende.
Bestyrelsen og debatten
Bestyrelsens arbejde er bygget op om 3-4 årlige møder på Skype og 2-3
fysiske møder, herunder et mikrointernat.
I bestyrelsen siger vi farvel, tak for indsatsen og forhåbentlig på gensyn til:
• Birgit Falk Riecke
Vi glæder os til at få nye kræfter ind i bestyrelsen.
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Engagement og aktive udvalg
Interessen for akutmedicin er støt stigende, og det kan tydeligt mærkes i
selskabets arbejde. De første par år var medlemsskaren meget broget, og
opgaverne i selskabet blev varetaget af ganske få personer. Gennem de
sidste par år er antallet af fastansatte akutlæger steget betragteligt, hvilket
bl.a. ses på de velbesøgte Årsmøder. Selskabet er i stand til at afvikle
aktiviteter på mange forskellige fronter, primært takket være en mere og
mere solid udvalgsstruktur. Der er dog stadig plads til og brug for flere, der
ønsker at være med, enten til at løse helt konkrete opgaver eller til det mere
politisk-organisatoriske arbejde.
Afslutning
Sidste år skrev vi, at vi går et spændende år i møde. Dette år bliver om
muligt endnu mere spændende, da der er lagt op til en konkret stillingtagen
til, om vi skal have et speciale i akutmedicin.
Hvis det ikke sker, vil der følge et stort arbejde med at lægge planer for,
hvordan vi så kan organisere arbejdet og den faglige udvikling omkring de
akutte patienter bedst muligt.
Hvis det sker, vil der følge et om muligt endnu større arbejde med at
færdiggøre målbeskrivelse, beskrive kurser, etablere de første
uddannelsesforløb og ikke mindst få de første uddannelseslæger godt ind i
samarbejdet med de øvrige specialer.
For uanset hvad, kommer vi kun videre ved målrettet at satse på ”kvalitet,
dialog og samarbejde”.

Fra præsentation af ”Emergency medicine development” på EuSEM2014 i
Amsterdam af Menno Gaakeer, formand for det hollandske selskab for
akutmedicin.

På vegne af bestyrelsen,
Dan Brun Petersen
Formand
Generalforsamling, Vejle, d. 8. April 2016
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