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Formålet med DEMC-konferencen er 
at præsentere deltagerne for seneste 
nyt inden for akutmedicinske forsk-
ning og udvikling. Programmet inde-
holder både oplæg, der henvender 
sig specifik til de enkelte faggrupper, 
samt oplæg der går på tværs og så-
ledes bygger bro mellem ambulance-
mandskabets, akutsygeplejerskernes 
og akutlægernes arbejdsområder. 

Oplæg om alt fra partydrugs 
til taktisk medicin
Ambulancepersonalets arbejdsområde 
spænder vidt, hvilket DEMC-program-
met også afspejler. Og der bliver rig 
mulighed for at nørde ned i de mange 
akutmedicinske discipliner. 

Vi får blandt andre besøg af den aner-
kendte psykiater og misbrugsekspert 

RUS er igen med som arrangør, når vi i samarbejde med akutlæger og 
akutsygeplejersker inviterer til tværfaglig, akutmedicinsk konference den 
25. – 26. oktober 2018. Det bliver med et program, der er smækfyldt med 
relevante ambulancefaglige oplæg.

 

Henrik Rindom, som ofte optræder på 
tv som ekspert og gør danskere kloge-
re på rusmidler og afhængighed. På 
DEMC8 vil Henrik holde oplæg om de 
centralstimulerende stoffers biologi 
med særligt fokus på det serotonerge 
syndrom.

Terrortruslen kommer også på tape-
tet, når paramediciner, lægeassistent i 

Region Hovedstaden og national koor-
dinator og instruktør i TECC Danmark, 
Thomas Lynge Andersen, deler ud af 
sin viden om taktisk medicin. Thomas 
forklarer:

”Terrortruslen i Danmark er vur-
deret til ”alvorlig” af PET. Derfor 
bruger politiet mange ressourcer på 
at sikre, at vi er klar til at håndtere et 
anslag, når det kommer til opsporing 
og nedkæmpning af en eller flere 
gerningsmænd. Men hvem hjælper de 
tilskadekomne, hvis skadestedet ikke 
kan erklæres helt sikkert?”

På konferencen vil I også blive præ-
senteret for nyeste forskning inden for 
blandt andet kapnografi, Sociolancen, 
Advanced Paramedic-projektet, PTSD 
hos akutpersonalet, immobilisering af 
traumepatienter og meget mere. 

Følg DEMC på Facebook og Instagram, 
hvor vi løbende holder jer opdateret 
på seneste nyt fra konferencen. Tjek 
desuden programmet ud på hjemme-
siden, www.demc.dk, hvor I løbende 
kan læse meget mere om det konkrete 
programindhold og de mange spæn-
dende oplægsholdere.

Underholdning af  
’den akutte’ slags
Torsdag aften er der traditionen tro, 
stor festmiddag for DEMC8-deltager-
ne. Her er vi så heldige at få besøg af 
de to ’ambulancefolk’ fra satiregrup-
pen Nyt fra Jylland på DR2, som vil 
give læger, sygeplejersker og ambulan-
cefolk et ’brush-up-kursus’ i første-
hjælp. Om det bliver brugbart er ikke 
til at vide – men det bliver helt sikkert 
underholdende 

Der er kun et begrænset antal pladser 
til festmiddagen, så hvis du deltager 
på DEMC8 og endnu ikke har tilmeldt 
dig festmiddagen, skal du ikke vente 
for længe med at gøre det, hvis du vil 
sikre dig en plads. Tilmelding foregår 
via hjemmesiden www.demc.dk.
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