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FORMANDENS BERETNING
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig med Christina Rydahl Lundin som
valgt formand, Jesper Marsner Hansen som kasserer, Peter Ric-Hansen som sekretær og NielsChristian Emmertsen som øvrigt medlem af bestyrelsen. Karen Elizabeth Dalholt Linnet valgtes til
posten som suppleant.
Der har i den forløbne sæson været afholdt et fysisk bestyrelsesmøde i november 2019. Øvrigt
bestyrelsesarbejde er foregået pr. mail, telefon og i forbindelse med medlemsmøder. Dette har grund
i blandt andet den geografiske adskillelse af bestyrelsesmedlemmerne og at vi lever travle liv med
megen anden aktivitet både på job og i fritid. Det har dog ikke været en hindring for godt og
produktivt samarbejde.
Bestyrelsen har igen i år primært fokuseret arbejdet med at videreføre selskabets traditioner og faste
arbejdsopgaver med hovedfokus på planlægning og gennemførelse af medlemsmøder og årsmøde.
Yderligere har især kassereren, men også formanden lagt en del energi i arbejdet med den nye
hjemmeside, som blev lanceret i juni 2019. Logoet for DMMS er på hjemmesiden og brevpapir
fornyet, så det passer til vores digitale tidsalder. Det er dog ikke en erstatning for vores våbenskjold,
som vil blive bevaret på diplomer og medaljer fremadrettet. Der er stadig lidt arbejde at gøre med
opdatering af dokumenter og beskrivelse af militærmedicinen på siden, men overordnet er vi
tilfredse med og stolte af resultatet.
Medlemssituationen
Medlemsregistret for DMMS bliver ført og kontingent opkrævet af Lægeforeningen. Medlemstallet
pr. 30. august 2020 var på 253, hvilket er en netto tilbagegang på 9 sammenlignet med sidste sæson.
Det er blevet sværere at rekruttere nye medlemmer i takt med, at antallet af optagne på FSK
reservelægekursus er reduceret, kurset er flyttet til Jylland og foreningslivet som sådan i DK er i
tilbagegang. Det må vi erkende. Formanden har i september sendt en skrivelse med information om
selskabet til årets nye reservelæger, hvilket har resulteret i et enkelt nyt medlem indtil videre.
Fremadrettet må bestyrelsen lægge sig i selen for at informere bedre og bredere om selskabets
fortrinligheder og gøre medlemskab attraktivt også for medlemmer med bopæl udenfor
Københavnsområdet.
Mødeaktiviteter i årets løb
Årsmødet 2019 blev afholdt 23. marts 2019 på Kastellet med titlen: ”Nyt og nuanceret fra
militærmedicinen”. Det var et vældigt spændende årsmøde med meget forskelligartede indslag og
højt fagligt niveau. Fra hjemlig flyvemedicinsk forskning ved RLG-1 Carsten Simonsen, MD., Ph.d. over
opdatering på international ny behandling af PTSD ved Overlæge Susanne Zima Feierskov til det altid
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relevante og populære indslag fra Generallæge Sten Hulgaard. Dronning Alexandrines forelæsning
blev afholdt af Associated Prof. of Surgery Tal Hörer, MD., Ph.d. En frontløber indenfor endovaskulær
behandling af blødningspatienter.
Alt i alt et meget vellykket årsmøde.
Selskabet har i sæsonen 2019/20 afholdt tre medlemsmøder.
1. 3. oktober 2019 på Holmen: Tham Luang Cave Rescue i Thailand - mit livs dyk. V/ dykker Ivan
Karadzic. Forudgående var der rundvisning på Søværnets Dykkerskib ”Søløven” v/
Marinekonstabel Peter Lundin. Mødet afholdtes i samarbejde med DFDMS og grundet stor
interesse havde bestyrelsen åbnet op for udvalgte eksterne deltagere. Således deltog blandt
andre CH FKP og CH SDT og der var fuldt hus i øvrigt.
2. 19. november 2019 på Holmen: Krigskirurgi: Lessons learned fra ISAF-missionen i
Afghanistan 2009-2012. V/ OLG-R Steen-Erik Christensen. Der var ca. 30 deltagere.
3. D. 15.januar 2020 på Rigshospitalet. Nye kampfly – Nye flyvemedicinske udfordringer.
V/Pilot GUS og Overlæge og flyvemediciner Ole Voldum. Mødet afholdtes i samarbejde med
DFDMS. Der var fuldt hus.
Der blev ikke afholdt medlemsmøde i maj/juni 19 da 27. Nordiske medicinhistoriske kongres med
militærmedicinsk relevante emner blev afholdt 22.-25. maj 2019. Bestyrelsen havde besluttet at yde
tilskud tilsvarende prisen for deltagelse i et medlemsmøde til de af DMMS’s medlemmer, der
ønskede at deltage i kongressen. Ingen gjorde brug af dette tilbud.
Medlemsmøderne har alle haft et vældigt tilfredsstillende forløb med gode foredrag og overvejende
rigtig god deltagelse. Til alle møder har der været stor spørgelyst og militærmedicinske emner er
blevet drøftet med vanligt engagement og ildhu. Bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet om
møder med DFDMS og vil fremadrettet forsøge at fastholde denne traditionen samt eventuelt lede
efter andre relevante samarbejdspartnere. Vi vil fortsat have ambition om at afholde mindst et
medlemsmøde årligt vest for Storebælt.
Årsfesten
Årsfesten 2019 blev afholdt i Domus Medica. Knapt 50 medlemmer deltog. Det var en dejlig fest med
fremragende middag, samtaler i biblioteket, lanciers og anden dans til kl. 02. Igen i år en succes.
Bestyrelsen har som bekendt valgt at give tilskud til betalingen af festen til medlemmer med bopæl
vest for Storebælt, da vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt deltager i arrangementet. Årets
regnskab har vist, at det kan forsvares økonomisk. Det foreslås kommende bestyrelse at blive fast
procedure fremadrettet.
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Militærmedicinen som fagområde
DMMS har i denne sæson modtaget en enkelt ansøgning om godkendelse som ”Ekspert i
militærmedicin”. Ansøgningen kunne ikke efterkommes grundet manglende point i ”National
tjeneste”. Dette er et forhold, som vil gøre sig gældende for de fleste potentielle ansøgere, der er
blevet reservelæger i 00’erne og 10’erne. Kravene skal revurderes hvert 5.år og næste gang er i
kommende sæson 2020/21. Der vil blive nedsat et udvalg til denne opgave, som vil blive bedt om at
forholde sig specifikt til, hvordan problemstillingen med manglende ”National tjeneste” kan løses.
Uddeling af selskabets hæderstegn og legat.
Bestyrelsen har i den forløbne sæson ikke uddelt hæderstegn.
Dansk militærmedicinsk selskabs legat med tilhørende Hans Diderik von Ehlerns Vandrepræmie og
legatportion blev i 2019 uddelt til RLG-2 Christopher Clemmesen.
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS)
Generalforsamlingen 2019 valgte Erik Darre, Inger Marie Giversen og Vibeke Von Westphal, som
repræsentanter i LVS. Der har været en del aktivitet i form af møder og høringer, hvoraf ingen af
sidstnævnte har givet anledning til kommentarer fra DMMS.
Afslutning
Og så kom Corona-krisen. Bestyrelsen havde igen i år gjort et stort stykke arbejde for at planlægge og
afholde et spændende årsmøde og en god årsfest i marts 2020. Men Danmark blev lukket ned og vi
besluttede på den baggrund at aflyse årsmøde og fest samt udsætte Generalforsamlingen. Siden har
der ikke været mødeaktivitet. Det er ærgerligt, men var nødvendigt.
Nu er 2. bølge af COVID19-epidemien øjensynligt på vej. Den kommende bestyrelse og medlemmerne
må nok belave sig på, at mødeaktiviteten over efteråret og vinteren 2020/21 vil blive minimal i
forhold til tidligere år. Årsmøde og årsfest 2021 er allerede fastsat til 20.marts 2021. Vi håber meget,
at vi da kan vende stærkt tilbage i et mere normaliseret Danmark. Det får tiden vise.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine gode bestyrelseskolleger for godt og effektivt samarbejde i det
forløbne år. I har alle ydet en stor indsats med energi og godt humør trods mange opgaver i det travle
hverdagsliv.

RLG-1 Christina Rydahl Lundin
Formand

3

