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Bilag 2.
Emne:
FORMANDENS BERETNING OM DANSK MILITÆRMEDICINSK SELSKABS VIRKSOMHED I TIDEN 2016-2017
Bestyrelsesarbejdet
Efter generalforsamlingen i 2016 konstituerede bestyrelsen sig med Inger Marie Giversen som formand, Peter
Souza Ric-Hansen som sekretær, Vibeke von Westphal Svejstrup 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. 12. maj og d. 1.-2. oktober 2017,
det sidste som et 12-12-seminar. Bestyrelsesarbejdet har endvidere fundet sted som et løbende samarbejde,
gennemført via telefon og mailkorrespondance. 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.
Bestyrelsesarbejdet har helt naturligt været påvirket af dels bestyrelsesmedlemmernes geografiske spredning
fra København over Langeland til Midt- og Nordjylland, dels almindelig travlhed på arbejdspladsen. Alligevel
har bestyrelsesmedlemmerne prioriteret bestyrelsesarbejdet.
Medlemssituationen
Medlemsregisteret for Dansk Militærmedicinsk Selskab bliver ført af Lægeforeningen. Opgørelse fra
Lægeforeningen d. 12. januar 2016 viste et medlemstal på 230. En opgørelse fra Lægeforeningen d. 16. januar
2017 viste et medlemstal på 251 svarende til en netto fremgang i den forløbne periode på 21 medlemmer eller
9 %. I den tre-årige formandsperiode fra 2014-2017 er medlemstallet netto blevet forøget med 68 medlemmer
svarende til 37 % (opgjort d. 8. februar 2017).
Seneste undersøgelse februar 2017 af den geografiske fordeling af medlemmer af Dansk Militærmedicinsk
Selskab har vist, at 23 % (i 2016: 19 %) er bosat i Jylland, især i Århus-området og Ålborg, mens 72 % er
bosiddende på Sjælland-Falster, og de resterende 5 % er på Fyn og øerne i øvrigt, på Færøerne, i Sverige og det
øvrige udland.
I alt 78,5 % af Selskabets medlemmer er per 8. februar 2017 registreret med tilhørsforhold til FAS, PLO eller YL.
De resterende 21,5 % er enten pensionerede fra FAS eller er tandlæge, dyrlæge eller sygeplejerske. Blandt de
medlemmer af Selskabet, som tilhører FAS, PLO eller YL, er andelen af kvinder steget fra 17 % til 26 % i
perioden fra februar 2014 til februar 2017.
Som det fremgår af omstående Figur 1, er der i de seneste tre år sket en markant udvikling i medlemstallet.
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
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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.

Mødeaktiviteter i årets løb
Dansk Militærmedicinsk Selskab har siden generalforsamlingen 2016 afholdt fire medlemsmøder, som alle har
været vel besøgte, og hvor militærmedicinske emner har været drøftet med engagement og dedikation.
1. D. 12. maj 2016 på Flyvestation Skalstrup under emnet Forsvarets Sundhedstjeneste v/ Søren WormPetersen, Chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, generallæge, speciallæge i neurologi, om Forsvarets
Sundhedstjenestes udvikling, udfordringer og muligheder set i forhold til den organisatoriske
omverden. Der var 34 tilmeldte.
2. D. 22. september 2016 på Kastellet: Forsvarets medicinske udfordring i Arktis v/ Bo Nørnberg,
stabslæge-2, FSU stabslæge Flyvevåbnet.
Der var 33 tilmeldte.
3. D. 9. november 2016 på Kastellet: CBRN i det danske forsvar v/ Jesper Marsner, reservelæge-2. Der var
24 tilmeldte.
4. D. 26. januar 2017 på Kastellet: Simulation af Mass Casualty v/Michael Mølmer, afdelingslæge ved
Nordsjællands Hospital, speciallæge i ortopædkirurgi. Der var 23 tilmeldte.
Som afslutning på sæsonen 2016-2017 har bestyrelsen arrangeret Årsmøde 2017 på Kastellet og Årsfest 2017
på Langeliniepavillonen. Programmet for Årsmøde 2017, Fra Asken i ilden, omfatter 1) Hærens transformation
til den næste krig v/ chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen; 2) Fra Støttestruktur til
operativ myndighed – omkalfatringen v/ chefen for Rådgivningsdivisionen, Forsvarets Sundhedstjeneste,
stabslæge-1 Sten Hulgaard; 3) Dronning Alexandrine-forelæsningen: Sygefravær, ledighed og langsigtede
helbredspåvirkninger: En registerbaseret opfølgning på Den danske Golfundersøgelse fra 1999 v/ stabslæge
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Lars Ravnborg Nissen; 4) Læge på glatis v/ Peter Souza Ric-Hansen, overlæge, Forsvarets Sundhedstjeneste,
speciallæge i almen medicin.
Der er til årsmødet 2017 i alt 42 tilmeldte (mod 37 i 2016).
Årsfesten
Gallafesterne i 2015 og 2016 har reduceret Selskabets kassebeholdning. Dertil kommer, at omkostningerne
ved afholdelse af medlemsmøder er stigende, dels pga. en almindelig prisstigning, dels fordi bestyrelsen ikke
længere må reducere omkostningerne ved selv at dække bord, rydde af, vaske op og lave kaffe.
Bestyrelsen ønsker at fastholde den gode tradition, at medlemmerne i festligt lag kan fastholde og udvikle
godt kollegaskab og kollegiale venskaber til gavn for det militærmedicinske miljø. Bestyrelsen har dog også et
hensyn at tage til forvaltningen af kontingentmidlerne. Bestyrelsen prioriterer kontingentmidlerne til
medlemsmøder og årsmødet som det faglige grundlag for fællesskabet. Med øgede omkostninger og et
medlemskontingent på 300 kr. er brugerbetaling på 1100 kr. til festen vurderet hensigtsmæssig. Til
generalforsamling og årsmøde beregner bestyrelsen 100 kr. for forplejning. Til sammenligning kan oplyses, at
årsmøde og årsfest i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab på Hindsgavl med overnatning koster 2500 kr. for
medlemmer, 3000 kr. for ikke-medlemmer.
Til trods for den øgede brugerbetaling blev der opnået 42 forhåndstilmeldinger til årsfesten i 2017. Til
gallafesten 2017 er der 40 tilmeldte, to færre end indikeret ved forhåndstilmeldingerne. I 2016 var der 41
personer tilmeldt til gallafesten.
Med gallafest tre år i træk med god tilslutning og i særdeleshed med tilslutning trods øget brugerbetaling har
bestyrelsen allerede reserveret lokale til årsfest 2018.
Militærmedicin som fagområde
I perioden marts 2016-marts 2017 har bestyrelsen recertificeret Mads K. Bøgebjerg som ekspert i fagområde
militærmedicin. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen ansøgninger om førstegangsgodkendelse som ekspert i
fagområde militærmedicin. Med nedgang i antallet af internationale missioner er det blevet sværere at opnå
godkendelse.
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. Lægevidenskabelige Selskaber har fået ny formand, Henrik Ullum, og der har
været en del aktivitet i Lægevidenskabelige Selskaber i den forgangne periode. På anmodning fra
Lægevidenskabelige Selskaber har Dansk Militærmedicinsk Selskab givet tilladelse til, at Selskabets udtalelse
om oprettelsen af et akutmedicinsk speciale i Danmark stilles til rådighed for en ny arbejdsgruppe under
Sundhedsstyrelsen. Selskabets udtalelse blev til efter drøftelse på generalforsamlingen 2016.
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Kommunikation med medlemmerne
Bestyrelsen har benyttet sig af muligheden for at informere gennem mails, hjemmesiden og Facebook om
væsentlige nyheder. Medlemmerne kan søge viden gennem internettet men får den også tilsendt. Sekretær
Peter Ric-Hansen besvarer alle henvendelser.
Flere af de helt unge læger eller medicinstuderende med interesse for militærmedicin søger kontakt med
Forsvarets læger via Selskabet. Det er positivt for Selskabet – og trækker på bestyrelsens ressourcer.
Dansk Militærmedicinsk Selskabs fremtidige virksomhed
De resultater, Dansk Militærmedicinsk Selskab har opnået i den treårige periode 2014-17, viser et historisk
stærkt selskab med stor tilslutning. Bestyrelsen vil bruge denne styrkede position til at markere Dansk
Militærmedicinsk Selskab i det faglige landskab.
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 være gensidigt fremmende og har
betydning for netværksdannelse mellem fastansatte sundhedsprofessionelle og læger af reserven.
Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at øge kendskabet til muligheden for godkendelse som ekspert i fagområde
militærmedicin gennem Selskabet.
Mødefaciliteterne på Kastellet er fortrinlige og tilgodeser geografisk flertallet af medlemmerne. I løbet af 2017
ventes det, at der bliver mulighed for at anvende Forsvarets Sundhedstjenestes nye faciliteter i Århus, men
medlemmernes geografisk fordeling udelukker aktuelt, at der bliver fast mødeaktivitet i Århus.
Der skal vælges ny formand i 2018. Ingen kan nemlig være formand mere end 4 år i træk.
Formandsposten skal bestrides af en læge.
Jeg vil gerne afslutningsvis takke bestyrelsen for et godt, smidigt og særdeles entusiastisk samarbejde for at
drive og udvikle Selskabet. En særlig tak til Karen Linnet og Bo Kaewkongnok for deres arbejde med at
arrangere festen for Dansk Militærmedicinsk Selskab. 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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