ædelig jul ønskes til alle DASEMs medlemmer.

Gl

Julefreden sænker sig over det ganske land i disse timer. Akutafdelingerne lukker dog
aldrig, der vil hele tiden være patienter, der har brug for vores hjælp og mange af jer
kommer til at skulle tilbringe en del af helligdagene på arbejde i stedet for at være
sammen med familien. Vi ved det og vi har faktisk selv bedt om det. For det er jo hele
essensen i akutmedicin: alle akutte tilstande, alle typer patienter, på alle tider af døgnet.
Det er en stor forpligtigelse at tage på sig og der er i sandhed nemmere karrierevalg at
tage, men så meget desto større skal stoltheden være hos jer, der har alligevel har valgt
arbejdet for de akutte patienter.
2018 har endnu en gang været et skelsættende år for DASEM. Siden 9. februar i år har
DASEM været specialebærende selskab og allerede på nuværende tidspunkt er der
udstedt autorisation til 49 speciallæger i akutmedicin. Og flere er på vej. Det overgår langt
mine mest optimistiske forventninger! Og viser jo hvor klar vi faktisk var til specialet, på
trods af en vis skepsis fra forskellige sider.
En specielt stor julehilsen vil jeg gerne sende til alle de introduktionslæger, som i løbet af i
år er blevet ansat rundt om i landet. Det kræver et vist mod at kaste sig ud i et nyt
speciale, som dårligt er etableret endnu. Søgningen til stillingerne har imidlertid været
imponerende og det lover godt for specialets fremtid. Allerede nu oplever jeg, at det gør
en kæmpeforskel at have fået de nye unge læger i afdelingerne, hvor de med entusiasme
og energi har kastet sig ind i arbejdet, også for at præge specialet fra starten.
I 2019 skal vi besætte de første hoveduddannelsesstillinger i akutmedicin og vi venter i
spænding på, hvordan søgningen bliver til dem. Et valg af akutmedicin som speciale er på
nuværende tidspunkt selvfølgelig først og fremmest et tilvalg af en fagligt spændende og
udfordrende hverdag. Samtidig er det også et tilvalg af en fremtid med mange og travle
vagter og arbejdstider, der i højere grad vil være tilrettelagt ud fra, hvad patienterne har
behov for, end hvad der måske passer bedst med fritids- og familieliv. Det er en oplagt
udfordring for fremtidig rekruttering og det er vi meget opmærksomme på i DASEMs
bestyrelse. Vi har i år bla. nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at udfærdige
et holdningspapir og komme med anbefalinger til, hvordan vi skaber gode og attraktive
arbejdsvilkår i akutmedicin. Resultatet af det arbejde, forventer vi at kunne fremlægge
ved årsmødet, der i 2019 afholdes d. 26-27. april på Milling Hotel Park i Middelfart. Jeg
håber at se rigtig mange af jer til det, der forhåbentlig igen bliver årets faglige og sociale
højdepunkt!
I det nye år imødeser vi også med spænding Sundhedsstyrelsens opdatering af
planlægningsgrundlaget for akutberedskabet fra 2007. DASEM har været meget aktivt
repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen i den forbindelse. Jeg
håber, at de nye anbefalinger vil give fornyet fokus på det, der tilbydes de akutte
patienter i vores akutafdelinger. Overfyldte akutafdelinger, lange ventetider på at blive
set af en læge og alt for stor variation i det faglige tilbud henover over døgnet er
desværre stadigt hverdag mange steder. Det er som om, det nærmest er en
naturlov. Akutte patienter er heller ikke som andre patienter omfattet af en udredningsog behandlingsgaranti. Måske var det også det, vi skulle have ønsket os til jul?
Der er nok at tage fat på og jeg glæder mig til, at vi sammen skal videre for dansk
akutmedicin i 2019!

Glædelig jul og godt nytår!
Christian Skjærbæk
Formand, DASEM

