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23. marts 2015. 
 
Bilag 1.  
 
Emne: 
FORMANDENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I TIDEN 2014-2015 
  
Bestyrelsesarbejdet 
Efter generalforsamlingen i 2014 konstituerede bestyrelsen sig med Inger Marie Giversen som formand, 
Vibeke von Westphal Svejstrup som kasserer, Peter Souza Ric-Hansen som sekretær og Klaus Poulsen som 
øvrigt medlem. I efteråret måtte Klaus Poulsen erkende, at han desværre ikke havde den fornødne tid at 
investere i bestyrelsesarbejdet, og Klaus Poulsen valgte derfor at trække sig i utide. Da sæsonen 2014-2015 er 
et år, hvor selskabets fødselsdag d. 19. december 1890 skal fejres ved 125-års jubilæumsfestligheder, valgte 
bestyrelsen derfor at associere Christina Rydahl Lundin til bestyrelsen med opgaven at varetage hjemmesiden. 
Dette valg var helt i overensstemmelse med generalforsamlingens ønske om, at selskabet skal have et bredere 
fundament blandt unge og civilt ansatte læger med militærmedicinsk interesse. 
 
Der har i den forløbne sæson været afholdt tre bestyrelsesmøder, nemlig den 4. september 2014, 20. 
november 2014 og 22. januar 2015 med fysisk fremmøde og telefondialog med bestyrelsesmedlemmer, som 
var hindrede i deltagelse. Desuden har bestyrelsesmedlemmerne været i livlig og hyppig dialog via mail og 
telefon. Bestyrelsesarbejdet har således været præget af engagement og løbende samarbejde. Årsmøde og 
årsfest har naturligt haft en stor plads i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har til at arrangere årsfesten haft en 
festkomité med Vibeke von Westphal som ansvarlig over for bestyrelsen og med Finn Warburg og Karen Linnet 
som medlemmer af festkomiteen. Bestyrelsen takker Finn Warburg og Karen Linnet for deres uvurderlige 
bidrag til fællesskabet. Bestyrelsen takker også de medlemmer, som i løbet af året og i dag ved 
generalforsamling og årsmøde møder frem og giver en hånd med.  
 
Bestyrelsesarbejdet har helt naturligt været påvirket af det forhold, at samtlige medlemmer af bestyrelsen har 
haft rigtig mange opgaver – nye jobs, nye opgaver på arbejdspladsen m.v. Alligevel har 
bestyrelsesmedlemmerne prioriteret bestyrelsesarbejdet, og det takker jeg for. 
 
Medlemssituationen 
Medlemsregisteret for DMMS bliver ført af Lægeforeningen. Selskabet har per 18. februar februar 2015 i alt 
203 medlemmer, heraf 187 læger og 16 ikke-læger. Umiddelbart før sidste års generalforsamling med 
opgørelsesdato d. 12. marts 2014 havde selskabet registreret 183 medlemmer. Selskabet har derfor i perioden 
d. 12. marts 2014 til d. 18. februar 2015 set nettofremgang i medlemstallet på 20 personer eller i alt 11 %. 1 
procent om måneden. Rekrutteringen er overvejende sket blandt yngre civilt ansatte læger, men der er også 
kommet en tilgang blandt militært ansatte læger. Det er overordentligt tilfredsstillende, at selskabet kan 
mønstre denne fremgang. 
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Aktiviteter i årets løb 
Selskabet har siden generalforsamlingen 2014 afholdt fire medlemsmøder, som alle har været vel besøgte, og 
hvor militærmedicinske emner har været drøftet med engagement og dedikation. 

1. 8. maj 2014 på FSN Skalstrup under emnet MILITÆRLÆGEN GENNEM TIDEN v/ speciallæge Erik 
Jantzen, daglig leder af Militærmedicinsk Samling om militærlægens kerneidentitet før og nu og det 
militære lægevæsens arbejdsområder. 

2. 4. september 2014 på FSN Skalstrup med emnet MILITÆRLÆGER OG OFFENTLIGHEDEN v/ Anne 
Knudsen, dr. phil., chefredaktør og adm. direktør Weekend-avisen. Anne Knudsen overbeviste os om, 
at ingen aner, at der findes militærlæger, at spin ikke er en farbar vej til at fremme vore interesser, og 
at den offentlighed, vi søger, må vi selv tage på os. Der var mere end 30 tilmeldte. 

3. 20. november 2014 på Kastellet under emnet EBOLA OG PRAKTISKE BEREDSKABSFORANSTALTNINGER 
ved lægerne fra Århus Universitetshospital Skejby, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, nemlig læge Sanne 
Jespersen, som den første danske læge udsendt med Læger Uden Grænser til Sierra Leone for at 
bekæmpe Ebola, og hendes kolleger overlæge Merete Storgaard og professor Eskild Petersen. Til 
mødet var også inviteret medlemmer af Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Dansk Selskab for Klinisk 
Mikrobiologi og Dansk Virologisk Selskab samt Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sygehuse og Beredskab. 
Det blev et overordentligt velbesøgt møde med 80 deltagere, herunder var der repræsentanter for de 
inviterede selskaber og fra Sundhedsstyrelsen. Mødet fik også deltagelse fra de læger og 
sygeplejersker, som Forsvarets Sundhedstjeneste var ved at gøre klar til det første danske bidrag til 
Sierra Leone. Et godt eksempel på, at et højaktuelt emne med dygtige foredragsholdere kan trække 
fulde huse. 

4. Torsdag d. 22. januar 2015 på Kastellet med emnet MILITÆRMEDICINSK KLINIK I AFGHANISTAN v/ 
læge Jesper Kørup Jensen, udsendt som JMO med ISAF-17 til Camp Bastion, Helmand. Det var et 
militærmedicin-classic møde, hvor Jesper Kørup Jensen forbandt daglig klinik i en ørkenlejr med 
militærmedicinsk forskning, og hvor der mellem foredragsholderen og auditoriet udspandt sig faglige 
drøftelser om klinik, organisation og etik. Der var et fint fremmøde med over 30 tilmeldte deltagere; 
flere civile unge læger droppede ind i aftenens løb. 

5. Som afslutning på sæsonen 2014-2015 har bestyrelsen arrangeret årsmøde og årsfest 2015. Under 
overskriften Læger i krig, krise og konflikt præsenterer læge og forsker Lars Nissen, professor og lektor 
Peter Viggo Jakobsen, historiker og institutchef Niels Bo Poulsen og viceforsvarschef, generalløjtnant 
Per Ludvigsen forskellige aspekter af dette tema. Der er 48 tilmeldte til årsmødet og 57 tilmeldte til 
årsfesten. Bestyrelsen glæder sig over det gode fremmøde til begge aktiviteter og glæder sig især over, 
at det i år lykkes at holde gallafest. 
 
Bestyrelsen kan oplyse, at pressen er inviteret med til årsmødet efter chefredaktør Anne Knudsens 
opskrift, at den offentlighed, vi søger, må vi selv tage på os. Med et stærkt fagligt arrangement og et 
jubilæum fandt bestyrelsen, at der var et fagligt indhold, som kunne interessere en bredere kreds og 
skabe afsæt for omtale. 
 

Hjemmesiden 
Christina Lundin, associeret til bestyrelsen, har i et vist omfang opdateret en hjemmeside, som ikke var 
opdateret gennem nogen tid. Der har imidlertid været visse uforudsete tekniske vanskeligheder, og Christina 
har undersøgt mulighederne for at levere en opdateret hjemmeside. Det er et forhold, som bestyrelsen ser 
nærmere på i den nye sæson. Christina har også leveret en Facebook-gruppe med hurtig offentliggørelse af 
information om arrangementer. Denne facebookgruppe tilgodeser de mange brugere af Facebook, vel nok 
især de yngre, som vi gerne vil tiltrække. Vurderingen er dog, at selskabet fortsat har brug for en egen 
hjemmeside. Under alle omstændigheder er det formålstjenligt at være til stede på flere platforme og 
tilgodese forskellige foretrukne kommunikationsformer. Så længe kræfterne rækker, for det frivillige arbejde 
skal passes ind i en travl hverdag. 
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Militærmedicin som fagområde 
Der har ikke i sæsonen været nogen ansøgninger om godkendelse af diplomuddannelse i militærmedicin. 
Procedure og krav er beskrevet på hjemmesiden. Bestyrelsen ser frem til nye ansøgninger i den kommende 
sæson.  
 
Godkendelsen af militærmedicin som fagområde skete i 2011, og efter bestemmelsen skal bestyrelsen i 2015-
2016 gennemgå kravene til diplomuddannelse i militærmedicin.  
 
Lægevidenskabelige selskaber 
Erik Darre og Vibeke Westphal har repræsenteret DMMS i Lægevidenskabelige Selskaber. 
 
Selskabets fremtidige virksomhed 
Bestyrelsen vil arbejde for også i den næste sæson at øge medlemstallet. Målet er at komme over 200 læger. 
Bestyrelsen vil gøre dette ved at arbejde ihærdigt for vedkommende, tidsaktuelle og debat- og dialogskabende 
aktiviteter. Bestyrelsen vil holde opmærksomheden vendt mod nye faglige udviklingstendenser og mod de 
tendenser i tiden, der kalder på omstilling i indhold af og måden at levere sundhedsfaglige ydelser. De 
kammeratlige aspekter af mødeaktiviteten vil blive højt prioriteret. 
 
Bestyrelsen vil evaluere kravene til diplomuddannelse i militærmedicin og arbejde for at øge kendskabet til 
disse krav. Målet er, at der ved næste generalforsamling kan præsenteres et antal nye diplomlæger. 
 
Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen 2016 – 4 uger før afholdelsen – fremlægge forslag om ændring af § 2 
i Love for Dansk Militærmedicinsk Selskab, Formålsparagraffen. Formålsparagraffen lyder i dag: ”Selskabets 
formål er at fremme og koordinere viden inden for militærmedicin i Danmark samt at formidle kontakt på 
internationalt plan til alle områder, som berører eller omfatter militærmedicinske forhold.” Bestyrelsen finder, 
at denne paragraf i sin ordlyd ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser ånden fra 1890 og 1925, hvor formålet var 
”at fremme det kammeratlige samliv, interessen for og kendskabet til fagvidenskaben blandt danske 
militærlæger”, og at møderne ”så vidt muligt med foredrag om praktiske eller videnskabelige emner af faglig 
interesse, men dog også af rent underholdende art, eventuelt med påfølgende diskussion og derefter 
fællesspisning, og at der om sommeren skulle holdes udflugt med middag”, samt det at ” fremme det 
kammeratlige samliv”.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at et højt fagligt niveau og socialt fællesskab ikke er gensidigt ekskluderende 
men tværtimod kan være gensidigt fremmende. 
 
Med udflytning af store dele af Forsvarets Sundhedstjeneste til Århus august 2015 må bestyrelsen snarest 
undersøge fremtidige lokaliteter til at afholde medlemsmøder. Det er svært at argumentere for fortsat brug af 
Kastellet, når læger og andre flyttes til en anden landsdel. Økonomisk snusfornuft har altid dikteret, at 
bestyrelsen selv lægger kræfter i den praktiske afvikling af medlemsmøder, og denne parameter influerer på 
geografisk placering af møderne. Der skal være et auditorium med godt udstyr. Og der skal være mulighed for 
at købe forplejning. Her har vi set, at Kastellet ikke længere giver mulighed for at brygge kaffe til et årsmøde. 
Bestyrelsen har lavet særarrangement til årsmøde 2015. 
 
Jeg vil gerne afslutningsvis takke bestyrelsen for et godt, smidigt og særdeles entusiastisk samarbejde for at nå 
de mål, som medlemmerne formulerede på generalforsamlingen 2014. Min tak skal også gå til de medlemmer, 
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som på anden vis bidrog til bestyrelsens arbejde i det forgangne år, dels festkomiteen, dels revisor, dels alle 
jer, der gav et nap med det praktiske. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Inger Marie Giversen 

Formand. 


