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RUS er så småt begyndt at sætte sej-
lene til næste års DEMC-konference, 
der finder sted i Aarhus i Scandinavian 
Congres Center den 25. - 26. oktober 
2018 med prækurser den 24. oktober 
2018. 

Traditionen tro arrangeres konferen-
cen i samarbejde med akutsygeplejer-
skerne (DAENA) og -lægerne (DASEM) 
under sloganet akutmedicin hele 
vejen. Konferencen har således fokus 
på de akutmedicinske aspekter og 
indsatsområder - fra der ringes 1-1-2 til 
patienten udskrives fra hospitalet, og 
dagene indeholder aktuelle, faglige 
oplæg af høj kvalitet, som bliver belyst 
af både nationale og internationale 
oplægsholdere. 

Sæt kryds i 
kalenderen til 
deMC8 i 2018!

Søg om en plads  
til DEMC8 gennem 
kompetencefonden

For at sikre dig en plads 
med støtte fra fonden, skal 
du sende en mail til din-
fond@falck.dk med dit fulde 
navn, cpr.nr. løn nr., adresse, 
e-mail, stilling og ansættel-
sessted, samt angivelse af 
hvor mange dage du ønsker 
at deltage.

Herefter modtager du en 
bekræftelse på, om du har 
fået bevilget støtte fra 
fonden. 

OBS! Der bevilges ikke 
yderligere tilskud til trans-
port, indkvartering, forplej-
ning eller løntab. 

Alle faggrupper med interesse for den 
akutte patient, både på- og udenfor 
hospitalet, er velkomne. I kan læse 
mere om konferencen på DEMCs egen 
hjemmeside, www.demc.dk, hvor I 
også kan se program og præsenta-
tioner fra sidste års DEMC, der blev 
afholdt i København. 

Tilmeldingen til næste års konference 
finder også sted via hjemmesiden fra 
1. oktober 2017. Husk der er mulighed 
for at søge om en billet til konferen-
cen gennem kompetencefonden. Men 
skynd jer – der bliver kun bevilget et 
begrænset antal billetter og tildelin-
gen foregår efter først-til-mølle. 

I kan desuden holde jer opdateret 
på næste års konference ved at synes 
godt om facebooksiden ’DEMC’  
(@akutkonference), hvor vi løbende 
poster info om bl.a. næste års emner 
og oplægsholdere.

RUS har tre ambulancefolk med i ar-
rangørgruppen til DEMC8  >>>

Har I spørgsmål eller ideer til DEMC8, 
er I også velkommen til at kontakte 
Nille på tlf: 88 92 03 22  
eller nille.aaby@3f.dk

Svend Vittinghus

•	 Ambulancefaglig	leder,	behandler	
og forskningsassistent

•	 Har	været	ansat	i	Falck	siden	2006	
og har siden 2014 arbejdet med 
præhospitalforskning

•	 RUS-repræsentant	i	DEMC8  
Scientific-udvalget

Mikkel Vibe Poulsen

•	 Arbejdsmiljø-repræsentant	og	ud-
dannelsesredder på St. Pandrup

•	 Ansat	i	Falck	siden 2006

•	 Er	netop	begyndt	på	behandler- 
uddannelsen

•	 RUS-repræsentant	i	DEMC8  
Scientific-udvalget

Martin Matzen

•	 Paramediciner og	Ambulancefaglig	
Leder i Region Sjælland

•	 Ansat	som	elev	i	København	i	2008

•	 RUS-repræsentant	i	DEMC8  
Program-udvalget
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