
Hvordan ser/definerer DASEM 
sin egen rolle i forhold til 

ortopædien?
Hvordan ser jeg den ideelle situation?

Christian Skjærbæk



Selvangivelse

• Ledende overlæge, Akutafdelingen Randers
• Formand for DASEM
• Speciallæge i Almen medicin
• Fagområdegodkendelse i akutmedicin
• Interesse for akut medicin siden 9. april 1999, kl 15.01

• Gift med en ortopædkirurg
• Fordomme kan forekomme!



Den ideelle situation 

• Alle akutte patienter set af den rigtige faglighed til tiden. Hver gang.



Eksempel 1
• Alder: 80+ 
• Medicin: 8-10 daglige præparater
• Klaget over svimmelhed
• Faldet, ligget ½ døgn
• Ondt i venstre hofte, lille sår i panden, kan 

ikke løfte venstre ben
• Temp 35,6
• U-stix pos 
• EKG m AFLI

• Ring til ortopædkirurgen?
• Eller geriateren?
• Eller neurologen?



Eksempel 2
• Alder: 80+ 
• Medicin: 8-10 daglige præparater
• Klaget over svimmelhed
• Faldet, ligget ½ døgn
• Ondt i venstre hofte, lille sår i panden, kan 

ikke løfte venstre ben
• Temp 35,6
• U-stix pos 
• EKG m AFLI

• Ring til ortopædkirurgen?
• Eller geriateren?
• Eller neurologen?



Skadestue ≠ Ortopædkirurgi



Hvad skal speciallægen i akutmedicin?
Behandlingsansvarlig indtil 

overdragelse til anden afdeling, og 
for visse patientkategorier 

varetage det samlede 
behandlingsansvar fra indlæggelse 

til udskrivelse 

Primær udredning og behandling 
for alle akutte tilstande og for alle 

typer patienter, på alle tider af 
døgnet

Lægefaglig forløbsledelse for den 
enkelte akutte patient i 

akutafdelingen. Koordinere og 
prioritere bidragene fra de 

nødvendige øvrige 
specialeressourcer.

Ledelse af de akutte 
multidisciplinære team til 

modtagelse af de mest syge eller 
tilskadekomne i akutafdelingen



Traumer

Traumegrad

TraumepatientSkadestuepatient



To forskellige tilbud



Traumer

Traumegrad

TraumepatientSkadestuepatient



“The over 75s will be the single largest group suffering major trauma”

“Injury causing major trauma is no longer road traffic collision
but low falls”

Kehoe et al. The changing face of major trauma in the UK. EMJ 2015



Organisation 

Organisation

• Ledelse
• Plejepersonale
• Lægefagligt 

ansvar 

• Udd.læger

Den klassiske 
organisation

• Ortopædisk
• Ortopædisk
• Ortopædisk

• Ortopædisk/KBU/
Almen medicin

Overgangsmodel

• Akut
• Akut
• Ortopædisk/

Akut (ortopædisk)

• Ortopædisk/KBU/
Almen medicin

Den ideelle model

• Akut
• Akut
• Akut. Øvrige spec. 

inkl. ortopædi 
efter behov

• Akut/ortopædisk/
KBU/alm. medicin



Uddannelse

• Ned med siloerne !



Den ideelle verden

Hvad vil jeg gerne opnå?
• Organisation med udgangspunkt i 

patientens behov
• Rette faglighed til tiden
• Entydigt placering af patientsansvar
• Alle speciallæger gør det, de er bedst 

til
• Samarbejde
• Uddannelse på tværs

Hvad vil jeg gerne undgå?
• Organisation med udgangspunkt i 

specialernes behov
• Seriel monofaglighed
• Speciallægefri zoner
• Utilstrækkelig beslutningskraft fra 

starten
• Faglige territorialkampe
• Silotænkning

Tak for opmærksomheden


