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FORMANDENS BERETNING 
Bestyrelsesarbejdet 
Efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig med Christina Rydahl Lundin som valgt 
formand, Jesper Marsner Hansen som kasserer, Peter Ric-Hansen som sekretær samt Niels-Christian 
Emmertsen og Susanne Lausten som øvrige medlemmer af bestyrelsen. Mia Girkov valgtes til posten som 
suppleant. 
 
Der har i den forløbne sæson været afholdt to virtuelle bestyrelsesmøder på zoom. Øvrigt bestyrelsesarbejde 
er foregået pr. mail, telefon og i forbindelse med medlemsmøder. Dette har grund i omstændighederne som 
følge af Coronakrisen samt som tidligere år i den geografiske adskillelse af bestyrelsesmedlemmerne. Det har 
dog ikke været en hindring for godt og produktivt samarbejde. 
Bestyrelsen har som tidligere i år fokuseret på at videreføre selskabets traditioner og faste arbejdsopgaver 
med hovedfokus på planlægning og gennemførelse af medlemsmøder og årsmøde.  
 
Medlemssituationen 
Medlemsregistret for DMMS bliver ført og kontingent opkrævet af Lægeforeningen. Medlemstallet pr. 30. 
august 2021 var på 246, hvilket er en netto tilbagegang på 7 sammenlignet med sidste sæson.  
Det er fortsat svært at rekruttere nye medlemmer. Bestyrelsen har dog gjort en ihærdig indsats i år med både 
et virtuelt informationsmøde afholdt af formanden og et opfølgende fysisk møde afholdt af Susanne Lausten i 
Brabrand for de nye RLG’ere. 
 
Bestyrelsen håber på, at muligheden for at afholde virtuelle medlems- og informationsmøder samt det 
nedsatte kontingent vil gøre det nemmere at tiltrække flere medlemmer fremadrettet. 
 
Mødeaktiviteter i årets løb 
Coronakrisen har gjort, at mødeaktiviteten har været reduceret i forhold til normalen. Det er vi ærgerlige over. 
Som noget nyt i år har vi dog med succes afholdt virtuelle medlemsmøder over zoom til stor glæde for vore 
medlemmer, som ikke er bosat på Sjælland. 
 
Der blev ikke afholdt et egentligt årsmøde i 2020, men et medlemsmøde i forbindelse med GF. 
 
Selskabet har i sæsonen 2020/21 afholdt tre medlemsmøder: 
 

1. September 2020 på Kastellet: OPLEVELSER, ERFARINGER OG TANKER FRA CHEFVIRKET FOR DET 
DANSK/SVENSKE BIDRAG TIL TRÆNINGS- OG RÅDGIVNINGSMISSIONEN ”NATO MISSION IRAQ” PÅ 
IRAQI MILITARY MEDICAL SCHOOL I BAGDAD  
v/ STLG-1 Niels-Christian Emmertsen 
 

2. April 2020 Virtuelt: NYT FRA CENTER FOR SANITETS- OG SUNDHEDSUDDANNELSER  
v/Fg.CH CSS OLG Torben Fjellerad Jørgensen 
 

3. Juni 2020 Virtuelt: INTENSIVE CARE AIR TRANSPORTATION TEAM 
v/ CH ICATT OLG Kasper Winther 
Afholdt i samarbejde med DFDMS 
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Medlemsmøderne har alle haft et vældigt tilfredsstillende forløb med gode foredrag og overvejende 
god deltagelse. Til alle møder har der som altid været stor spørgelyst og militærmedicinske emner er blevet 
drøftet med stort engagement. Bestyrelsen er fortsat meget tilfreds med samarbejdet om møder med DFDMS 
og vil forhåbentligt fastholde denne traditionen samt eventuelt lede efter andre relevante 
samarbejdspartnere.  
 
Årsfesten 
Det var ikke muligt at afholde en årsfest, som vi ønsker den i denne sæson. Bestyrelsen håber på, at den nye 
bestyrelse vil kunne afholde et brag af en fest i 2022 uden at stå i skyggen af Corona restriktioner. 
 
Militærmedicinen som fagområde 
DMMS har i denne sæson modtaget en enkelt ansøgning om godkendelse som ”Ekspert i militærmedicin”. 
Ansøgningen blev efterkommet med dispensation for ”National infirmeritjeneste”. Bestyrelsen foreslår på 
generalforsamlingen, at DMMS nedsætter et udvalg til revidering af kravene, således at de lever op til nutidige 
forhold. 
 
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 2020 særdeles velfortjent uddelt til Prof. Jes Bruun Lauritzen. 
 
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS) 
Generalforsamlingen 2020 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. DMMS indgav et enkelt 
høringssvar vedrørende den i offentligheden meget debatterede ændring af Epidemiloven. 
 
Afslutning 
Igen i år har selskabets aktiviteter været ramt af Corona-krisen. Vi håber meget, at dette nu er en saga blot. 
Som nævnt har det dog ikke udelukkende været negativt for selskabet. De virtuelle medlemsmøder har bragt 
noget godt med sig for selskabet og er et skridt på vejen til at binde selskabet bedre sammen over Storebælt, 
som bestyrelsen længe har ønsket. Fremadrettet vil det dog være vigtigt også at holde fokus på, at det gode 
gammeldags fysiske sociale samvær kan andet og mere end kontakt mellem mennesker på internettet.  
 
I denne sæson fornyes bestyrelsen på flere vigtige poster. Det har været endog ganske vanskeligt at finde 
motiverede medlemmer til at stille op til valg, hvilket nok har grund i, at vi alle lever travle liv både på job og i 
det private, samt det faktum at selskabet ikke mere er forankret i Forsvarets Sanitetskommando på samme 
måde som tidligere. Vi er meget glade for og tilfredse med, at det i sidste time lykkedes at finde kompetente 
og engagerede kandidater, både fra det faste FSK personel og fra reserven til valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer, som vil være med til at drive vores gode og vigtige militærmedicinske selskab videre 
med både tradition og fornyelse i tankerne. Fra en afgående formand skal lyde et held og lykke. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine gode bestyrelseskolleger for godt og effektivt samarbejde i det forløbne 
år. 

 
RLG-1 Christina Rydahl Lundin 

Formand 
 


