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Emne:

FORMANDENS BERETNING OM DANSK MILITÆRMEDICINSK SELSKABS VIRKSOMHED I TIDEN 20172018
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Inger Marie Giversen som formand, Peter
Souza Ric-Hansen som sekretær, Vibeke von Westphal som kasserer, Christina Rydahl Lundin som øvrigt
medlem med ansvar for hjemmesiden og Facebookgruppen samt Jesper Marsner som suppleant med ansvar
for at bistå med hjemmesiden.
Der har i den forløbne sæson været afholdt to bestyrelsesmøder, nemlig d. 1. juni og d. 1.-2. oktober 2017, det
seneste som et 12-12-seminar.
Bestyrelsen har til at arrangere årsfesten haft en festkomité med Christina Rydal Lundin som ansvarlig over for
bestyrelsen og med Bo Kaewkongnok og Danja Kristensen som medlemmer af festkomiteen.
Medlemsstatistikken
Medlemsregisteret for Dansk Militærmedicinsk Selskab bliver ført af Lægeforeningen. Dansk Militærmedicinsk
Selskab fører dog også en egen liste. Selskabets sekretær ajourfører Selskabets liste i forhold til af- og tilgang af
medlemmer og afstemmer Selskabets liste med Lægeforeningens en gang årligt. Lægeforeningen har indtil
sommeren 2017 regelmæssigt udsendt statistikkort til Dansk Militærmedicinsk Selskab med oplysning om afog tilgang og kontingentrestancer.
I sommeren 2017 indførte Lægeforeningen en hjemmeside, hvor Lægeforeningens medlemmer selv kan til- og
afmelde sig til de videnskabelige selskaber. Siden da har Dansk Militærmedicinsk Selskab ikke modtaget
statistikkort.
På Selskabets henvendelse d. 11. februar 2018 med anmodning om medlemsstatistik op til
generalforsamlingen 2018 fik Selskabet oplyst, at ”kontoudtog og medlemsstatistik ikke er udsendt til
foreningerne, da de ikke stemmer. Vi leder efter fejlen…” Lægeforeningen sendte dog Dansk Militærmedicinsk
Selskab en medlemsliste per 28. februar, hvis medlemsantal (251) afviger fra Selskabets egen medlemsliste
(271 medlemmer). Forskellen er (med udgangspunkt i Lægeforeningens liste), otte procent. Teknisk er en
sammenligning vanskeliggjort af måden, hvorpå databaseudtrækket er konverteret til Excel. Selskabets nye
bestyrelse vil på ny gå i dialog med Lægeforeningen om hensigtsmæssig udformning af udtræk og
regelmæssige statistikkort.

Formand
Stabslæge-2, MPH Inger Marie Giversen
Trænregimentet
Tlf.: 41 38 58 11
E-mail: giversen@fiberpost.dk
E-mail: giversen@dadlnet.dk

Sekretariat
Overlæge Peter Souza Ric-Hansen
Forsvarets Sundhedstjeneste
Postboks 240, 4000 Roskilde
Tlf.: +45 23 34 59 12
E-mail: ric-hansen@dadlnet.dk

Kasserer
Overlæge Vibeke von Westphal Svejstrup
Rue 31, 5900 Rudkøbing
E-mail: vvw@dadlnet.dk
Bank: Reg.nr.: 1551; kontonr.: 0003022722
Giro: 302-2722

1

Dansk Militærmedicinsk Selskab

Societas Medicorum Militarium Daniae

Medlemssituationen
Dansk Militærmedicinsk Selskab har i den forgangne fireårige periode fra 2014 til 2018 set en markant stigning
i medlemstallet (Tabel 1). Samlet er medlemstallet steget fra 183 i 2015 til 271 (Selskabets egen liste) i 2018.
Stigningen er på 88 medlemmer svarende til 48 procent.
Lægeforeningen indførte sommeren 2017 en selvbetjeningsløsning til af- og tilmelding til videnskabelige
selskaber. Det resulterede i seks udmeldelser af Selskabet i sommeren 2017. Til gengæld har der været en
tilgang af overvejende yngre læger. Dette sammenholdt med en underrapportering af medlemmer ved
Generalforsamlingen i 2017, som er begrundet i lagtime mellem faktisk indmeldelse og Lægeforeningens
registrering af nye medlemmer, kan Selskabet alligevel notere en nettofremgang i 2017-2018.
Tabel 1. Udviklingen i medlemstallet i perioden marts 2014 til marts 2018
Kilde
Lægeforeningen
Lægeforeningen
Lægeforeningen
Lægeforeningen
Lægeforeningen*
DMMS

År
2014
2015
2016
2017
2018
2018

Medlemstal
183
205
230
251
251
271

Fremgang i procent
12
12
9
0
8

*Udtræk fra Lægeforeningens nye database, jf. afsnittet Medlemsstatistikken.
Nedenstående Figur 1 illustrerer udviklingen i medlemstallet i Selskabets levetid.

Figur 1. Tendensen i udviklingen i medlemstallet 1890-2017. Manglende datapunkter skyldes, at data ikke fremgår
af kilderne.
Kilder:
1890-1990: Dansk Militærmedicinsk Selskab 100-års jubilæumsskrift.
2000-2013: Formandsberetningen, Referat fra Generalforsamlingen, papirudgaver. Medlemstallet for år 2000 og 2009 angivet som
cirka-tal.
2014-17: Lægeforeningen.
2018: Dansk Militærmedicinsk Selskab
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Seneste undersøgelse februar 2018 af den geografiske fordeling af medlemmer af Dansk Militærmedicinsk
Selskab viser i det væsentlige fuldstændig uændret fordeling i sammenligning med 2017. I 2018 var 21 % (i
2017: 23 % og i 2016: 19 %) bosat i Jylland, især i Århus-området og Ålborg, mens 72 % (i 2017: 72 %) er
bosiddende på Sjælland-Falster, og de resterende 5 % er på Fyn og øerne i øvrigt, på Færøerne og i Sverige.
Lidt over 1 % manglede oplysninger om bopælsadresse. Undersøgelsen er baseret på Selskabets interne liste d.
7. februar 2018.
Mødeaktiviteter i årets løb
Dansk Militærmedicinsk Selskab har siden generalforsamlingen 2017 afholdt fire medlemsmøder, som alle har
været vel besøgte, og hvor militærmedicinske emner har været drøftet med engagement og dedikation.
1. D. 1. juni 2017 på Kastellet under emnet Mand over bord! v/ Jan Lyderik, Forsvarets Sundhedstjeneste,
Dykkermedicinsk Center, afdelingslæge, speciallæge i anæstesiologi, om den viden og de myter, som
har dannet baggrund for søredning gennem tiderne og op til i dag. Der var 31 tilmeldte.
2. D. 14. september 2017 på Kastellet: Kan du bevise det! v/Henriette Albinus Hasselstrøm,
specialkonsulent, cand. scient., Ph.D. om Forsvarets nye basiskrav, bestående af en coretest og en
udholdenhedstest og arbejdet med at skabe et basiskrav, som på en gang er relevant for de tjenstlige
krav til soldaten og samtidig videnskabeligt funderet.
Der var 18 tilmeldte.
3. D. 30 november 2017 på Holmen: En rejse gennem storm og hypothermi v/ Steen Barnung, overlæge,
Rigshospitalet. Præstø-ulykken blev på flere måder skelsættende, også for overlæge Sten Barnung, der
den dag blev Indsatsleder Sund i Præstø. Med udgangspunkt i erfaringerne som Indsatsleder Sund i
Præstø sætter Steen Barnung fokus på håndteringen af de helt uventede ekstreme situationer og
hypothermi.
Der var 32 tilmeldte.
4. D. 11. januar 2018 på Kastellet: Far Forward Blood Transfusion – Blodtransfusion i det taktiske miljø v/
Christina Rydahl Lundin, 1. reservelæge på Anæstesiologisk afdeling på Slagelse Sygehus. Christina
Rydahl Lundin gennemgik Far Forward Blood Transfusion - en integreret del af Remote Damage
Control Rescusitation inkluderende transfusion med fuldblod og præsenterede de vigtigste resultater
af forskningsprojektet: Education in a Far Forward Blood Transfusion Concept in the Danish Special
Operations Forces. Der var 29 tilmeldte.
Som afslutning på sæsonen 2017-2018 har bestyrelsen arrangeret Årsmøde 2018 på Kastellet og Gallafest
2018 i Domus Medica. Programmet for Årsmøde 2018, I terrorens tid: Risici, trusler og sundhedsberedskab,
omfatter 1) Det nationale risikobillede: Katastrofer og ulykker, der truer samfundet v/ Ulrik Keller, fg.
kontorchef i Krisestyring, Beredskabsstyrelsen, specialkonsulent, cand. scient. soc.; 2) Terrortruslen mod
Danmark v/ Carsten Holmfred, Sikkerhedsrådgiver, Politiets Efterretningstjeneste; 3) Dronning Alexandrineforelæsningen: Sundhedsberedskabet i Danmark v/ Nanna Grave Poulsen, specialkonsulent, og Gideon Ertner,
assisterende læge, Sundhedsstyrelsens Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab; 4) Open Floor: Lægeligt
civilt-militært samarbejde om sundhedsberedskab v/Selskabets medlemmer; ordstyrer Inger Marie Giversen.
Under temaet: Hvordan kan vi sammen styrke samfundets samlede kapacitet, koordination og samarbejde om
beredskab på sundhedsområdet.
Der er til årsmødet 2018 i alt 51 tilmeldte (mod 42 i 2017 og 37 i 2016).
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Årsfesten
Gennem perioden 2014-2018 har bestyrelsen gradvist øget egenbetalingen for deltagelse i årsfesten til fuld
brugerbetaling med det formål at prioritere medlemskontingentet til medlemsmøderne og til at reducere
betalingen for forplejning ved årsmødet.
Til gallafesten 2018 var der 49 forhåndstilmeldte og 55 endeligt tilmeldte. Til sammenligning var der til
gallafesten i 2017 40 tilmeldte, to færre end indikeret ved forhåndstilmeldingerne. I 2016 var der 41 tilmeldte
til gallafesten.
Spørgeskemaundersøgelse
I december 2017 har bestyrelsesmedlem Christina Rydahl Lundin og suppleant Jesper Marsner gennemført en
elektronisk spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes holdning til medlemsaktiviteterne for at øge
deltagerantallet. Spørgeskemaet havde syv spørgsmål og blev udsendt til de 260 medlemmer af de daværende
265 medlemmer registreret med en e-mailadresse.
58 medlemmer svarende til 22 procent af de adspurgte 260 medlemmer besvarede spørgeskemaet helt eller
delvist. Af respondenterne var 37 (64 procent) bosiddende i Region Hovedstaden, 6 (10 procent) i Region
Midtjylland, 3 (5 procent) i Region Nordjylland, 7 (12 procent) i Region Sjælland og 5 (9 procent) i Region
Syddanmark.
Blandt 57 respondenter havde 22,8 procent deltaget i 3-4 medlemsmøder inkl. årsmøde, 43,9 procent deltaget
i 1-2 medlemsmøder inkl. årsmøde medens 29,8 procent ikke havde deltaget i medlemsmøder inkl. årsmøde.
Kun en lille andel havde deltaget i alle medlemsmøder inkl. årsmøde. I alt 89,3 procent fandt, at det optimale
antal medlemsmøder inkl. årsmøde er 3-4, medens 10,7 procent fandt at det optimale antal er 1-2 møder inkl.
årsmøde.
I alt 81,1 procent af 56 respondenter tilkendegav, at det aktuelle tidspunkt for medlemsmødernes afholdelse
kl. 19-21 passede dem bedst, medens 15,1 procent fandt et tidligere tidspunkt mere passende. Kun en lille
andet ønskede et senere mødetidspunkt.
I alt 58 medlemmer besvarede spørgsmålet, om de ville deltage, hvis mødet blev afholdt i Ålborg (under 10
procent), Århus (under 15 procent), Odense evt. Flyvestation Skrydstrup (under 15 procent),
Slagelse/Antvorskov (over 20 procent) og København (omtrent 45 procent).
Spørgeskemaundersøgelsen adresserede også hvilke emner, medlemmerne gerne ville se behandlet på
medlemsmøderne (fri tekst). I alt 35 (60 procent) af respondenterne gav deres synspunkt til kende.
Medlemmernes interesser spænder meget bredt: Udtrykt kort: Alle emner der tangerer militærmedicinske
områder. Udtrykt lidt mere detaljeret: Sundhedsfaglige emner, international politik, trusselsvurdering,
trusselsbilleder, sundhedstjeneste under krigsforhold, militær sundhedsfaglig planlægning, samvirke med
andre militære systemer, samvirke med lokalt sundhedsvæsen, militær lægefaglig uddannelse, forskning og
udvikling, missionserfaringer, krigshistorie, nyheder og visioner fra Forsvarets Sundhedstjeneste, ny forskning
på det militærmedicinske område, nyt samt gode historier fra ud- og indlandsmissioner, klinisk relevante
emner, Arktis, dykning, militærmedicinens fremtid i verden, traumatologi, akut kirurgi/anæstesi, fysiologi.
Adskillige respondenter udtrykte tilfredshed valget af emner hidtil.
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Endelig blev der spurgt til, hvad der skal til for at det enkelte medlem vil deltage i flere medlemsmøder. I alt 37
af respondenterne gav deres synspunkt til kende. Undersøgelsen identificerede bredt barrierer som tid og
geografi, logistik, vagtplan, små børn. Et enkelt medlem tilkendegav utilfredshed med udgiften til gallafesten.
Militærmedicin som fagområde
I perioden marts 2017-marts 2018 har bestyrelsen ikke hverken certificeret eller recertificeret nogen læger
som ekspert i fagområde militærmedicin.
Bestyrelsens udvalg til bedømmelse af ansøgning om godkendelse som ekspert i fagområde militærmedicin
består af Peter Ric-Hansen og Christina Lundin.
Lægevidenskabelige selskaber
Erik Darre, Vibeke Westphal og Christina Lundin har repræsenteret Dansk Militærmedicinsk Selskab i
Lægevidenskabelige Selskaber. Der har atter i perioden 2017-2018 været megen aktivitet i Lægevidenskabelige
Selskaber med høringer og anmodning om tilkendegivelser af holdninger. Formanden og Selskabets
repræsentanter har i fællesskab vurderet hver henvendelse.
Omtale
I perioden 2017-2018 har formanden initieret omtale i Ugeskrift for Læger af stabslæge Lars Ravnborg Nissen
et al. registerbaserede opfølgning på Den danske Golfundersøgelse fra 1999 om sygefravær, ledighed og
langsigtede helbredspåvirkninger, som blev præsenteret ved årsmødet 2017 (Ugeskrift for Læger, 2017, nr. 7).
Formanden har givet et interview til Forsvarsbladet om Dansk Militærmedicinsk Selskab under overskriften
Krigeren og Helbrederen (Forsvarsbladet 2017, nr. 5, i serien Kultur og Identitet).
Hæderstegn
Bestyrelsen har i 2017-2018 på indstilling fra medlemmer af Selskabet uddelt Dansk Militærmedicinsk Selskabs
hæderstegn med tilhørende diplom til overlæge Peter Souza Ric-Hansen, afdelingslæge Jan Lyderik,
fysioterapeut Christian Langhorn, fysioterapeut Eva Krause, oversergent Jacob Panton Kristiansen og fhv.
forsvarsminister Søren Gade MF samt, ved Generalforsamlingen 2018, til overlæge Vibeke von Westphal.
Nogle af overrækkelserne har af praktiske hensyn været delegeret til generallæge Erik Darre og overlæge Finn
Warburg. Tak til Erik Darre og Finn Warburg for denne indsats. Diplomerne med begrundelse findes på
Selskabets hjemmeside www.dmms.dk
Kommunikation med medlemmerne
Bestyrelsen har informeret medlemmerne om væsentlige nyheder gennem mails, hjemmesiden og Facebook.
Medlemmerne kan søge viden gennem internettet men får den også tilsendt. Sekretær Peter Ric-Hansen
besvarer alle henvendelser.
Flere helt unge læger med interesse for militærmedicin har atter i år søgt kontakt med Forsvarets læger via
Selskabet. Det er positivt for Selskabet.
Hjemmesiden trænger til en overhaling. Et nyt værktøj er anskaffet, og en ny hjemmeside ser snart dagens lys.
Dansk Militærmedicinsk Selskabs fremtidige virksomhed
De resultater, Dansk Militærmedicinsk Selskab har opnået i perioden 2014-18, viser et historisk stærkt selskab
med stor tilslutning. Der skal, som bekendt, vælges ny formand ved Generalforsamlingen 2018, da jeg har
bestridt posten i de tilladte højst fire år i træk. Jeg har, efter ti år med bestyrelsesarbejde i Dansk
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Militærmedicinsk Selskab, besluttet at trække mig helt ud af bestyrelsesarbejdet. Det er den kommende
bestyrelse under nyt formandskab, der træffer beslutning om Selskabets fremtidige virksomhed.
Jeg vil afslutningsvis takke bestyrelsen for et godt samarbejde for at drive og udvikle Selskabet. En særlig tak til
Bo Kaewkongnok og Danja Kristensen for i samarbejde med Christina Rydal Lundin at arrangere gallafesten
2018. Min tak skal også gå til de medlemmer, som har varetaget de forskellige funktioner i Selskabet, eller som
på anden vis bidrog til bestyrelsens arbejde i det forgangne år.
Venlig hilsen
Inger Marie Giversen
Formand.
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