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Bilag 2.
Emne:
FORMANDENS BERETNING OM DANSK MILITÆRMEDICINSK SELSKABS VIRKSOMHED I TIDEN 2015-2016
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Inger Marie Giversen som formand, Peter
Souza Ric-Hansen som sekretær, Vibeke von Westphal Svejstrup som kasserer og Christina Rydahl Lundin som
øvrigt medlem med ansvar for hjemmesiden og Facebookgruppen. Jesper Marsner blev associeret til
bestyrelsen som suppleant med ansvar for at hjælpe med hjemmesiden. Jesper Marsner har modtaget al
korrespondance mellem bestyrelsens medlemmer og har været inviteret til bestyrelsesmøder.
Der har i den forløbne sæson været afholdt tre bestyrelsesmøder, nemlig d. 7. maj, d. 10. september 2015 og
21. januar 2016 med fysisk fremmøde og telefondialog med bestyrelsesmedlemmer, som var hindrede i
deltagelse. Desuden har bestyrelsesmedlemmerne været i hyppig dialog via mail og telefon.
Bestyrelsesarbejdet har således været præget af stort 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 Karen Linnet og Bo
Kaewkongnok som medlemmer af festkomiteen. Bestyrelsen takker Karen Linnet og Bo Kaewkongnok for
deres arbejde med at arrangere festen for Dansk Militærmedicinsk Selskab.
Bestyrelsesarbejdet har helt naturligt været påvirket af det forhold, at samtlige medlemmer af bestyrelsen har
haft rigtig meget at se til på deres respektive arbejdspladser. Alligevel har bestyrelsesmedlemmerne prioriteret
bestyrelsesarbejdet, og det takker jeg for.
Medlemssituationen
Medlemsregisteret for Dansk Militærmedicinsk Selskab bliver ført af Lægeforeningen. I den foregående
periode fra 2014-2015 så Dansk Militærmedicinsk Selskab en fremgang fra 183 medlemmer (opgørelsesdato d.
12. marts 2014) til alt 203 medlemmer, heraf 187 læger og 16 ikke-læger (opgørelsesdato 18. februar februar
2015). I den foregående periode 2014-15 var der således nettofremgang i medlemstallet på 20 personer eller
i alt 11 %. Rekrutteringen i foregående periode skete overvejende blandt yngre civilt ansatte læger, men der
var også en tilgang blandt militært ansatte læger. På den baggrund vurderede formanden ved
generalforsamlingen d. 21. marts 2015, at man fortsat havde mulighed for fremgang. Opgørelsen fra
Lægeforeningen d. 12. januar 2016 viser et medlemstal på 230 svarende til en fremgang på 13 % i
indeværende periode fra d. 18. februar 2015 til d. 12. januar 2016. Rekrutteringen er i perioden 2015-16
overvejende sket blandt civilt ansatte læger, fortrinsvis yngre læger, men også speciallæger. I den to-årige
periode fra 2014-2016 er medlemstallet forøget med i alt 26 %.

Formand
Overlæge 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
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Mødeaktiviteter i årets løb
Dansk Militærmedicinsk Selskab har siden generalforsamlingen 2015 afholdt fire medlemsmøder, som alle har
været vel besøgte, og hvor militærmedicinske emner har været drøftet med engagement og dedikation.
1. 7. maj 2015 på Kastellet under emnet DET DANSKE BEREDSKAB TIL LUFTEVAKUERING AF PERSONER
MED EBOLASMITTE. OPBYGNING, ERFARINGER OG PERSPEKTIVER v/ speciallæge i anæstesi Claus Lie,
chef ved ESK690, ATWAAL, RDAF.
2. 10. september 2015 på FSN Skalstrup DANMARKS ROLE 2 BASIC MEDICAL TREATMENT FACILITY v/
Henrik Staunstrup, speciallæge i ortopædkirurgi, stabslæge-2 ved Sundhedsfaglig Sektion, 1.
Logistikbataljon, Trænregimentet. Der var 40 tilmeldte. I mødet deltog Sundhedsstyrelsen, Enhed for
Sygehuse og Beredskab og Beredskabsstyrelsen, Internationalt beredskab på chefniveau. Desuden
deltog Ugeskrift for Læger. Forsvarsavisen var også inviteret, men foretrak at lave et senere interview
med Henrik Staunstrup. Både henvendelsen til Ugeskriftet og til Forsvarsavisen resulterede i omtale i
de respektive organer. Ved mødet blev der serveret øl af mærket Hancock fra foredragsholderens
fødeby Skive.
3. 12. november 2015 på Kastellet under emnet SEKS ÅR MED ANTI-PIRATERI OPERATION VED SOMALIA
– LÆGEFAGLIGE ERFARINGER OG UDFORDRINGER v/ stabslæge Henrik Allermand, speciallæge i
thoraxkirurgi og pensioneret fra stillingen som kommandolæge ved Søværnets Operative Kommando.
Der var 31 tilmeldte.
4. 21. januar 2016 på Kastellet LÆGEFUNKTIONEN VED EH 101 MEDEVAC BEREDSKABET for TAC NORTH
PÅ BASEN I MAZAR-E-SHARIFF V/ Rasmus Winkel. Rasmus Winkel (RW) er overlæge af reserven,
afdelingslæge på Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCenteret, Rigshospitalet og speciallæge
i anæstesi. RW var udsendt primo 2015. Der var 31 tilmeldte.
5. Årsmøde og årsfest: Som afslutning på sæsonen 2015-2016 har bestyrelsen arrangeret årsmøde og
årsfest 2016. Under overskriften MILITÆRMEDICINENS MANGE ANSIGTER har bestyrelsen samlet en
buket af aktuelle emner: ERFARINGER FRA BEKÆMPELSE AF EBOLAUDBRUDDET I SIERRA LEONE v/
Merete Storgaard, Holdleder Team 2, Clinical Lead, Mathaska Ebola Treatment Center, overlæge,
ph.d., Infektionsmedicinsk Afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby; BAG MASKEN – DE KULTURELLE
UDFORDRINGER I EBOLA-INDSATSEN v/ Merete Due Schmidt, sygeplejerske Hold 1, Mathaska Ebola
Treatment Center, behandlersygeplejerske, MSA, Frederiksberg Akutklinik; VETERANER OG DERES
PÅRØRENDE – FRA KÆRLIGHEDSKURSER TIL FORSKNING v/ Mia Sadowa Vedtofte, forsker, ph.d.,
cand.scient., og Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker, ph.d., cand.scient.pol. og sygeplejerske,
Veterancentret; THE SYRIAN CIVIL WAR & DAESH – COUNTERING A REGIONAL THREAT WITH A GLOBAL
REACH v/ Lars Cramer-Larsen, militæranalytiker med speciale i Mellemøsten, medlem af
Forsvarsakademiets Mediegruppe, oberstløjtnant, Branch Chief/Lessons Learned & Development,
Senior National Representative for Denmark, Civil-Military Cooperation Centre of Excellence, The
Hague; ORGANISATORISK RESILIENS. HÅNDTERING AF KOMPLEKSE TRUSLER I EN SPARETID v/ Anja
Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, consulting scholar ved Stanford
University’s Center for International Security and Cooperation, ph.d.
Der er til årsmødet 2016 i alt 37 tilmeldte og til gallafesten 2016 i alt 41 tilmeldte.
Årsfesten
Som en ny tradition til vort traditionsrige selskab har bestyrelsen besluttet at indføre den ordning, at
formanden som en særlig udmærkelse udpeger en reservelæge fra reservelægekursus, helst både forårets og
efterårets reservelægekursus, til at indgå i festkomitéen. Formålet er at inkludere reservelægerne i
fællesskabet. Metoden bidrager endvidere til en oplæring af de yngste kolleger i Dansk Militærmedicinsk
Selskabs traditioner.
Militærmedicin som fagområde
Kravene til diplomuddannelse i militærmedicin er blevet revideret. Formanden nedsatte en arbejdsgruppe,
”Arbejdsgruppen vedrørende evaluering af uddannelsen til diplomlæge i fagområde militærmedicin”.
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Generallæge Erik Darre, tidligere chef for FSU, nu klinikchef for Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet blev
udpeget til formand; generallægen har været primus motor i godkendelsen af militærmedicin som fagområde
og har taget initiativ til og beskrevet diplomuddannelsen. Øvrige medlemmer var Peter Souza Ric-Hansen som
repræsentant for de fastansatte læger og Christina Lundin som repræsentant for de yngre, civilt ansatte læger.
En enig arbejdsgruppen afleverede sit arbejde d. 6. september 2015, og bestyrelsen tiltrådte arbejdsgruppens
forslag.
Det vil fortsat være gældende, at der skal opnås i alt 100 diplompoints for at få uddannelsen. Der er vedtaget
en ændring i fordelingen af de 100 points:
· Reservelægekursus – 40 diplompoints (uændret fra tidligere)
· Udsendelse i international mission – 20 diplompoints1 (tidligere 30 points)
· National militær lægeklinik – 10 diplompoints2 (uændret fra tidligere)
· Erhvervelse af yderligere suppleringspoints – 30 diplompoints (tidligere 20 points).
Baggrunden for ændring af kravet til international tjeneste er den begrænsning i antallet af internationale
missioner med lægedækning, der er indtruffet gennem den seneste tid. Baggrunden for ændring i kravene til
infirmeritjeneste – hvor kravet nu er samlet 4 ugers tjeneste mod tidligere 3 måneder - er den væsentlige
reduktion i antal af infirmerier.
Der kræves fortsat 50 recertificeringspoints opnået inden for de følgende 5 år efter diplomtildeling for at få
fornyet diplomanerkendelsen.
Meddelelse om de reviderede uddannelsesbestemmelser, baggrunden herfor og arbejdsgruppens arbejde blev
udsendt ultimo september 2015 og offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelsen v/sekretær, overlæge Peter
Ric-Hansen har stillet og stiller sig til disposition vedr. forespørgsel fra yngre læger om vejene ind i Forsvarets
Sundhedstjeneste til erhvervelse af manglende kvalifikationer.
Diplomlægegodkendelser i tiden marts 2015 til marts 2016
Bestyrelsen har nedsat et udvalg til bedømmelse af diplomlæger bestående af Peter Ric-Hansen og Christina
Lundin. Bestyrelsen har godkendt tre diplomlæger, Peter Anders Christensen, René Bleeg og Inger Marie
Giversen. For at undgå bekymringer vedr. habilitet sikrede udvalget sig to vurderinger af Inger Marie Giversen,
dels sin egen, dels en vurdering foretaget af den forrige formand, Lars Nissen. Lars Nissen er forsker ved
Veterancentret og pensioneret fra stillingen som kommandolæge ved Hærens Operative Kommando.
Lægevidenskabelige selskaber
Erik Darre og Vibeke Westphal har repræsenteret Dansk Militærmedicinsk Selskab i Lægevidenskabelige
Selskaber. Den gode medlemstilgang har medført, at Dansk Militærmedicinsk Selskab i årets løb er blevet
berettiget og godkendt til et tredje sæde i Lægevidenskabelige selskaber. Indtil muligheden forelå for at vælge
den tredje repræsentant har formanden Inger Marie Giversen varetaget den tredje plads.

1
2

Udsendelse i minimum samlet 8 uger.
Minimum 4 uger.
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Omtale m.v.
Dansk Militærmedicinsk Selskab inviterede ugeskrift for Læger og Forsvarsavisen samt relevante
samarbejdspartnere med til udvalgte aktiviteter. Det har i det forgangne år resulteret i omtale fra dels
Årsmøde 2015, dels medlemsmøde om Role 2 Basic Medical Treatment Facility i Ugeskrift for Læger og
Forsvarsavisen.
Hjemmesiden
Christina Lundin og associeret til bestyrelsen Jesper Marsner har skabt en ny hjemmeside på www.dmms.dk
med et spritnyt og tillokkende layout og et opdateret indhold. Som noget nyt er der skabt en funktion, hvor
man med brug af adgangskode kan få adgang til underliggende dokumenter. Det sker via dropbox. Man bliver
automatisk ledt til at åbne en konto, hvis man ikke har en i forvejen. Når først man har oprettet en konto, kan
man åbne dokumenter på hjemmesiden. Dropbox-systemet giver nye perspektiver for brugen af hjemmesiden.
Hjemmesiden kan bruges til at dele rejsebreve, faglige dokumenter m.v. Der er dog ingen kryptering, så de
dokumenter, bestyrelsen lægger op, skal have en karakter, der tillader deling. Meddelelse om den nye
hjemmeside blev udsendt d. 25. september, men allerede inden da havde Ugeskriftet henvendt sig for at låne
et billede fra hjemmesiden til en artikel. Så det har en effekt, at Dansk Militærmedicinsk Selskab har et
repræsentativt vindue til omverden.
Anden kommunikation med medlemmerne
Bestyrelsen har benyttet sig af muligheden for at informere gennem mails, hjemmesiden og facebook om
væsentlige nyheder, som f.eks. ændring i diplomuddannelsen, ny hjemmeside etc. Medlemmerne kan søge
viden gennem internettet men får den også tilsendt. Sekretær Peter Ric-Hansen besvarer alle henvendelser.
Dansk Militærmedicinsk Selskabs fremtidige virksomhed
De resultater, Dansk Militærmedicinsk Selskab har opnået i 2015-16, viser et historisk stærkt selskab med stor
tilslutning. Bestyrelsen vil bruge denne styrkede position til at markere Dansk Militærmedicinsk Selskab i det
faglige landskab. Dansk Militærmedicinsk Selskab kan som medlem af Lægevidenskabelige Selskaber anvendes
til høring af faglige spørgsmål, der vedkommer medlemmerne, både egentlig militærmedicinske og bredere
lægefaglige spørgsmål.
Bestyrelsen vil arbejde for også i den næste sæson at fastholde og om muligt øge medlemstallet. 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 dialog. De kammeratlige aspekter af mødeaktiviteten vil blive højt prioriteret. Det er
bestyrelsens vurdering, at et højt fagligt niveau og socialt fællesskab kan tværtimod kan være gensidigt
fremmende og har en effekt i forhold til at inkludere alliancepartnere.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at øge kendskabet til diplomuddannelsen. Målet er, at der ved næste
generalforsamling kan præsenteres et antal nye diplomlæger.
Seneste undersøgelse af den geografiske fordeling af medlemmer af Dansk Militærmedicinsk Selskab har vist,
at lidt over 19 % er bosat i Jylland, især i Århus-området og Ålborg, mens over 80 % nu er bosiddende på
Sjælland, Øerne, Sverige og det øvrige udland. 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. Bestyrelsen har kunnet tilgodese majoriteten af medlemmerne samt praktiske og økonomiske
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hensyn ved at afholde medlemsmøder på Kastellet. Kastellet giver dog ikke længere giver mulighed for at
brygge kaffe til et årsmøde eller selv vaske op, hvilket pålægger en øget omkostning ved medlemsmøderne.
Sødalsparken i Brabrand har været vurderet uegnet som mødefacilitet af læger med hverdagskendskab til
faciliteten. Aalborg Kaserner er en mulighed, bl.a. fordi Dansk Militærmedicinsk Selskab har medlemmer i
Aalborg. Bestyrelsen vil høre Generalforsamlingens holdning til realistiske faciliteter i Jylland af hensyn til de
jyske medlemmer.
På de indre fronter vil Bestyrelsen konsolidere sig ved at bruge lidt mere tid på samvær. Bestyrelsen vil
forberede et generationsskifte ved gradvist at overdrage flere og flere opgaver til yngre kræfter.
Jeg vil gerne afslutningsvis takke bestyrelsen for et godt, smidigt og særdeles entusiastisk samarbejde for at nå
de mål, som medlemmerne formulerede på generalforsamlingen 2015. Min tak skal også gå til de medlemmer,
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.
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