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Generalforsamling
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
Den 8. december 1998
REFERAT

Medlem-start
Medlemmer
Årsmøder - Arkiv
Referater
Artikelreferater
Reference- programmer

af ordinær generalforsamling fredag den 27. november 1998 kl. 16.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København
I generalforsamlingen deltog Allan Buhl Nielsen (formand), Bent Wulff Jakobsen (kasserer), bestyrelsesmedlemmerne Jens Elers
og Finn Johannsen, Søren Skydt Kristensen (sup-pleant), fysioterapeut Leif Zebitz samt ca. 35 medlemmer af selskabet.
Der var afbud fra Klaus Bak (næstformand) på grund af studieophold i Australien, Inge Lun-ding Kjær og fysioterapeut Gorm H.
Rasmussen (suppleant).

***

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter IOCs medlem i Danmark, Niels Holst-Sørensen, fik ordet for at
overrække IOCs 1998 Trophy ”Sport Ethics” til Jens Elers. Danmarks Idræts-Forbund havde til IOC indstillet Jens Elers til at
modtage trofæet som påskønnelse af hans store frivillige indsats i anti-dopingarbejdet og hans arbejde som læge i det danske holds
stab ved olympiske lege siden 1980.
***
ad 1) Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog formanden valg af Erik Darre til dirigent. Valget skete enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstem-melse med vedtægternes § 9.1, og at ingen havde
indvendinger mod generalfor-samlingens lovlighed.

ad 2) Godkendelse af nye medlemmer
Følgende – alle fysioterapeuter – godkendtes enstemmigt som nye medlemmer: Camilla Søltoft Bansleben, København, Lars Bo
Berg, Horsens, Charlotte Dencker Christiansen, Humlebæk, Torben Eriksen, Horsens, Vibeke Wermuth Grønlund, Farum, Niels
Erik Gøtzsche, Rødovre, Pia Hoffmann, Horsens, Karin Evelyn Jen-sen, Hørning, Ann-Britt Olsen Kirkmand, Horsens, Birgitte
Hougs Kjær, Søborg, Henrik Hougs Kjær, Søborg, Susanne Nøhr Kristensen, København, Franz Bund-gaard Larsen, Nibe, Klaus
Møller Nielsen, Århus, Tina Gamstrup Nørholm, Gentofte, og Marianne Elisabeth Olesen, Frederiksberg. Endvidere godkendtes
bandagist Jan Nielsen, København.

ad 3) Formandens beretning
Formanden supplerede den skriftlige beretning, som var udsendt med dagsordenen, med en mundtlig beretning. Michael Kjær ville
på reumatologernes årsmøde lørdag den 28. november fremlægge forslag om en idrætsmedicinsk uddannelse i reumato-logi. Han
sagde, at det kunne være et problem at finde tilstrækkeligt mange fase-4 stillinger med henblik på at uddanne yngre læger i et
subspeciale.
Vedrørende temadagen den 7. oktober sagde han, at den havde bidraget til at sætte fokus på idrætsmedicinen, og at der ikke var
tvivl om, at Sundhedsstyrelsen ser Dansk Idrætsmedicinsk Selskab som en god samarbejdspartner til løsning af de mange
problemer med hensyn til det sundhedsfremmende ved idræt og forebyg-gelse af idrætsskader. Han fandt en mere optimal
idrætsmedicinsk uddannelse af især praktiserende læger ønskelig. I de kommende år må nedsættes udvalg til at se på de
forskellige områder, udarbejde planer og referenceprogrammer samt vejled-ninger til de aktive og befolkningen. Han understregede
betydningen af at blive bedre til at formidle viden. Selskabet vil rette en henvendelse til Speciallæge-kommissionen og genfremsætte
forslag om idrætsmedicin som et ”sub-/super-speciale”.
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Han oplyste, at der netop fra Rigshospitalet var modtaget meddelelse om, at man var indforstået med, at samarbejdet om trin I og
trin II kurserne var ophørt, og at an-svaret og kompetencen for kursusafholdelsen nu ligger under DIMS. Der vil blive rettet
henvendelse til det medicinske fakultet om anvendelse af den opsparede for-mue til efteruddannelses- og
studenteruddannelsesformål.
Han opfordrede til en debat om etik og moral, idet han fandt, at IOCs pris også måt-te forpligte til som foregangsland at vise, hvor
Danmark står i dette spørgsmål, ligesom han opfordrede til, at medlemmer beskæftiget inden for eliteidrætten tager højde for denne
problemstilling i deres ansættelseskontrakter. Der vil i januar/ februar blive indbudt til et seminar for ansatte under Danmarks
Idræts-Forbund og Team Danmark, hvor spørgsmålet vil blive taget op til debat.
I anledning af bemærkningerne i den skriftlige beretning om, at anklager og domme overfor læger eller fysioterapeuter under
selskabet for salg eller tilskyndelse til brug af dopingmidler vil medføre øjeblikkelig eksklusion af selskabet, havde et medlem
fremsendt indsigelse mod, at en anklage i eksempelvis pressen skulle medføre eks-klusion, men dette skulle forstås således, at der
alene var tale om offentlige ankla-ger og domme.
Fra Sundhedsministeriet havde selskabet modtaget udkast til revideret lov om for-bud mod visse dopingmidler; udkastet var
kommenteret af Michael Kjær, idet det indeholder en række udsagn, der er uhensigtsmæssige.
Han afsluttede den mundtlige beretning med at omtale Dansk Sportsmedicin, som langt de fleste medlemmer af selskabet havde
udtrykt tilfredshed med, og han opfor-drede til debat af, hvor det videnskabelige niveau for bladet skal ligge.
Allan Butans Christensen efterlyste opbakning fra selskabet i forhold til praktiseren-de lægers forening med henblik på bedre
uddannelse af idrætsmedicinsk interesse-rede praktiserende læger. Hvis man ikke kunne få etableret et subspeciale, måtte man
udarbejde rammer for en diplomuddannelse.
Formanden erklærede sig helt enig, idet 80% af de idrætsmedicinske skader og forebyggelsen først og fremmest foregår hos
praktiserende læger.
Jens Elers sagde, at der er et meget stort problem i forhold til PLO, som på ingen måde har bakket idrætsmedicinsk interesserede
praktiserende læger op, men ønsker en homogen struktur. Han fandt, at fagforeningen nok var den største hurdle, der skulle
overvindes for at få et struktureret uddannelsestilbud, og at bestyrelsen må fortsætte sit arbejde hermed.
Allan Butans Christensen sagde, at der intet var i vejen for at etablere en diplom-uddannelse. Han ville gerne vide, hvordan den
reumatologiske pendant så ud, idet der næppe var meget forskellige forudsætninger, og PLOs formand var måske heller ikke så
afvisende som tidligere.
Formanden sagde, at problemet var at få uddannelsen etableret og få løst spørgs-målet om hvem, der skal finansiere uddannelsen,
og hvilket niveau den skal lægges på. Der er ikke mange aktive PLO-medlemmer under DIMS og ikke mange kræfter at trække på,
og spørgsmålet var også, om Speciallægekommissionen skal se på almen praksis, og om der skal etableres subspecialisering
indenfor almen medicin.
Inge-Lis Kanstrup udtrykte opbakning til den linje, der er lagt for Dansk Sports-medicin.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg til beretningen, som godkend-tes med akklamation.

ad 4) Beretning fra uddannelsesudvalget
Finn Johannsen supplerede den udsendte skriftlige beretning med at sige, at der nu var kommet en løsning på
uddannelsesudvalgets problem med at begynde sit arbejde med en negativ kapital. Han gjorde opmærksom på, at der nu afholdes
trin I kursus i Jylland, og han beklagede, at trin II kursus i København dette efterår havde måttet aflyses på grund af kun fire
tilmeldte – måske på grund af en afmatning i Københavns-området, hvorfor der i efteråret 1999 afholdes trin II kursus i Århus.
Han omtalte endvidere den dalende tilslutning til aftenarragementerne, hvorfor der i København foreløbig kun vil blive afholdt et
forårs- og et efterårsarrangement. Han opfordrede til, at man hjælper hinanden med ideer og foredragsemner, hvor man er
velkommen til at kontakte sekretæren for uddannelsesudvalget.
Om studenteruddannelse sagde han, at VKO-kurset fungerer til alles tilfredshed i København, at det første kursus er afholdt i
Odense, og at der arbejdes på sagen i Århus.
Han sluttede med at gennemgå regnskab for udvalget, hvis aktuelle kassebehold-ning er ca. 70.000 kr. Udvalget vil tilstræbe, at
regnskabet fremover går fra general-forsamling til generalforsamling.
Per Hölmich konstaterede, at uddannelsesudvalget nu – i modsætning til tidligere, hvor man havde fået udgifterne dækket via
bestyrelsen – har egne midler.
Han påpegede, at også det tidligere udvalg havde været inde på at alternere kursus-afholdelsen øst og vest for Storebælt. Han
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havde gerne set, at der uanset uenig-hederne havde været en tak i beretningen til Jens Halkjær Kristensen for hans store indsats.
Finn Johannsen svarede, at et trin I kursus øst og vest for Storebælt i fremtiden ville være helt fast, og han erklærede sig enig i
Jens Halkjær Kristensens store indsats, som der tidligere var blevet takket for.
Formanden forklarede, at den økonomiske afslutning med Rigshospitalet først har fundet sted en uge før generalforsamlingen.
Derfor var sagen ikke gjort færdig i den skriftlige beretning.
Lis Bentsen efterlyste visioner med hensyn til uddannelsestilbud for ekstraordinære medlemmer, som ikke er medlem af
Faggruppen for Idrætsfysioterapi.
Finn Johannsen svarede, at det er vigtigt at give plads til noget mere eksperimente-rende, og at man naturligvis vil fortsætte
samarbejdet med Faggruppen som noget meget vigtigt, men trin I og trin II kurserne vil være det vigtigste i uddannelsen.
Bent Wulff Jakobsen henviste til det samarbejde, der foregår lokalt mellem DIMS, FFI og lokalforeninger, men hvor der kan være
vanskeligheder med økonomien, fordi sponsorerne foretrækker at støtte lægelige møder. Han oplyste, at der med hensyn til
studenteruddannelse endelig ser ud til at komme en løsning i Århus, således at et ugekursus kan afholdes i marts 1999, idet Institut
for Almen Medicin har vist interesse for kurset.
Niels Chr. Jensen oplyste, at kurset i Odense var etableret i samarbejde med netop Institut for Almen Medicin, og at udgiften til
kurset afholdes af instituttet. Han mente, at den manglende interesse for trin II kurset kunne skyldes den manglende subspecialisering, og at kurset er meget teoretisk og ikke tilstrækkeligt klinisk orienteret. Han så et diplom frem for subspeciale som det
mest realistiske i forhold til prak-tiserende læger.
Bent Wulff Jakobsen fandt, at man nok måtte vurdere kursusindholdet og i høj grad kursusformen og gøre kurset mere klinisk
orienteret og mere spændende.
Formanden fandt, at man ikke skal afvente et diplom eller en subspecialisering i almen medicin, som vil tage lang tid, men at man
kan se på, hvad andre lande gør på trin II niveau, hvor man afholder differentierede kurser, men trækker på de samme
lærerkræfter.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg til beretningen, som godkend-tes med akklamation.

ad 5) Beretning fra eventuelle andre udvalg
Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports:
Formanden oplyste, at den 4. skandinaviske kongres, som afholdtes den 5.-8. november i Lahti, Finland, havde været vellykket og
vel forberedt.
I tilknytning til kongressen var afholdt generalforsamling i Foundation. Klaus Bak og Allan Buhl Nielsen fortsætter som DIMS’
repræsentanter i Foundation med Allan Buhl Nielsen som President Elect.
Henrik Galbo ønsker at slutte i 1999 som redaktør af Scandinavian Journal of Me-dicine and Science in Sports og afløses på
posten af Michael Kjær. Tidsskriftets se-kretariat forbliver på Bispebjerg Hospital. Tidsskriftet udkommer med seks numre årligt – i
alt ca. 380 sider. Der udkommer to temanumre i 1999, og der foreligger rigeligt med artikler til 1999. For en forfatter er der nu en
ventetid på publicering til år 2000, hvorfor det kunne være nødvendigt at være mere kritisk som referees eller at udvide antallet af
numre, hvilket ville koste penge.
Den 5. nordiske kongres afholdes i Lillehammer i år 2000 i forbindelse med den nor-ske forenings høstkongres, og DIMS står igen
for tur som arrangør for kongressen i 2002.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til denne beretning, som således var godkendt.
Northwest European Chapter of FIMS – European Federation of Sports Medicine:
Per Hölmich sagde, at Northwest European Chapter of FIMS indtil 1997 havde bestået af en halv snes nordvesteuropæiske lande
og fungeret som en interesse-organisation med henblik på at præge arbejdet i verdensorganisationen FIMS ud fra en
nordeuropæisk vinkel. FIMS er meget styret af tredjeverdensmedlemmer, og fra især hollandsk og belgisk side havde der været
interesse for at etablere en organi-sation indenfor EU for at påvirke uddannelsessystemet, såfremt idrætsmedicin blev anerkendt
som et speciale i EU. Denne problematik er vigtig for lande, hvor idræts-medicin allerede er etableret som et (sub)speciale.
Som ny organisation havde man valgt at stifte European Federation of Sports Medi-cine med det mål dels at arbejde specifikt
vedrørende et subspeciale i Europa, dels forberede de europæiske FIMS kongresser. Der var i EFSM også fremkommet tanker om
at udgive et blad. På NWEC-mødet i København i november 1997 var det blevet vedtaget at opløse denne organisation og at
etablere en ny organisation uafhængig af FIMS. Også de baltiske lande havde givet udtryk for interesse i at deltage i en sådan
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organisation.
Det stiftende møde i North European Chapter of Sports Medicine blev afholdt i Lahti i forbindelse med den skandinaviske kongres.
Den norske forening og den holland-ske organisation er tidligere udtrådt af NWEC og har ikke vist interesse for at være med i den
nye organisation. På baggrund af forlydender om, at Commission Per-manente skulle have besluttet, at idrætsmedicin skal være et
speciale i EU, vil NECSM søge kontakt med EU for at søge at få indflydelse på uddannelsens ud-formning.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet til denne beretning, som således var godkendt.
ad 6) Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. oktober 1997 til 30. september 1998
Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som balancerer med 503.900 kr. og udviser et overskud på 70.000 kr. Han gjorde
opmærksom på, at den tomme post ved tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund skyldes, at DIMS i det foregående regn-skabsår
havde haft et overskud på 36.700 kr. og derfor ikke kunne forvente at få tilskud.
Inge-Lis Kanstrup forespurgte om regnskab vedrørende Dansk Sportsmedicin.
Formanden oplyste, at udgiften på 40.000 kr. dækker en periode på halvandet år, og at bladet ikke giver overskud, selv om Gorm
Rasmussen gør et meget stort arbejde for at skaffe annoncører. Bladet koster ca. 240.000 kr. for de fire årlige numre, og
indtægterne udgør ca. 150-160.000 kr. Underskuddet dækkes via tilskud fra Idræt-tens Forskningsråds formidlingspulje og den
resterende del ligeligt af DIMS og FFI.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre bemærkninger til regnskabet, og at regnskabet kunne godkendes.

ad 7) Fastsættelse af næste års kontingent
Kassereren forelagde til orientering budget for 1998/99 og foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontingent.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til budgettet, og at forsamlin-gen kunne godkende uændret kontingent.

ad 8) Behandling af indkomne forslag
Eneste forslag til behandling under dette punkt var bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, som forelagdes af formanden.
Det blev enstemmigt vedtaget at omformulere § 6.5 til følgende ordlyd:
Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer med interesse for idræts-medicin. En forudsætninger, at ansøgeren
besidder en uddannelsesmæssig bag-grund, som sikrer forståelse for det lægefaglige niveau, f.eks. cand.scient., fysiotera-peut,
idrætslærer og –træner.
og at indføje følgende nye § 5.3:
Selskabet udgiver sammen med Faggruppen for Idrætsfysioterapi det fælles med-lemsblad ”Dansk Sportsmedicin”.
ad 9) Valg
a) Valg til bestyrelsen
1) Valg af formand for to år:
Allan Buhl Nielsen afgik efter tur og havde efter ti år i bestyrelsen ikke ønsket genvalg.
Til ny formand havde bestyrelsen foreslået valg af Klaus Bak, København. Der var ikke fremsat andre forslag, hvorefter Klaus Bak
var valgt til formand for to år.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at Allan Buhl Nielsen konstitueres som fungerende formand frem til den 1. februar 1999 på
grund af Klaus Baks studieophold i Australien.
2) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år:
Jens Elers, Hedensted, og Finn Johannsen, København, afgik efter tur og var begge villige til genvalg. Der var ikke fremsat andre
forslag, hvor-efter begge var genvalgt for to år.
Efter valg af Klaus Bak til formand skulle der vælges et bestyrelses-medlem for det resterende år af hans valgperiode. Bestyrelsen
havde foreslået valg af Arne Gam, København. Der var ikke fremsat andre for-slag, hvorefter Arne Gam var valgt for et år.
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3) Valg af suppleant for de ordinære medlemmer for et år:
Søren Skydt Kristensen afgik efter tur og havde ikke ønsket genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Lars Konradsen, København. Der var ikke fremsat andre forslag, hvorefter Lars Konradsen var
valgt for et år.
4) Valg af en suppleant for de ekstraordinære medlemmer for et år:
Fysioterapeut Gorm H. Rasmussen afgik efter tur og var villig til genvalg. Der var ikke fremsat andre forslag, hvorefter Gorm H.
Rasmussen var genvalgt for et år.
5) Valg af fire medlemmer til uddannelsesudvalget for to år:
Bent Wulff Jakobsen, Niels Chr. Jensen og Lene Worsaae afgik efter tur og havde ikke ønsket genvalg. Fysioterapeut Mogens
Dam afgik ligeledes efter tur og var villig til genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Mogens Dam og nyvalg af Allan Butans Christensen (praktiserende læge), Roskilde, Peter
Faunø (ortopæd-kirurg), Århus, og Pierre Schydlowsky (reumatolog), Værløse.
Der var ikke fremsat andre forslag, hvorefter de nævnte var valgt for to år.
Formanden gjorde opmærksom på, at i henhold til uddannelsesudvalgets kommissorium skal mindst to medlemmer af
uddannelsesudvalget være med-lem af bestyrelsen. Ingen af de fire medlemmer, der vælges til uddannel-sesudvalget, er medlem af
bestyrelsen, som imidlertid finder det tilstrækkeligt, at Finn Johannsen er eneste repræsentant for uddannelsesudvalget i bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at dette ikke er i strid med kommissoriet, idet dette fastlægges af bestyrelsen.
Alle valg skete med akklamation.

ad 10) Eventuelt
Allan Butans Christensen ønskede at gentage, at DIMS bør etablere en idræts-medicinsk diplomuddannelse for almen medicin.
Formanden svarede, at han opfattede diplomer som noget, der udstedes af Sund-hedsstyrelsen.
Bent Wulff Jakobsen rettede en tak til Allan Buhl Nielsen for hans indsats i bestyrel-sen og håbede på hans fortsatte medvirken
inden for idrætsmedicinen.
Dirigenten konstaterede, at ikke flere ønskede ordet, og takkede for god orden.
Formanden takkede dirigenten for god gennemførelse af generalforsamlingen. Han ønskede Klaus Bak til lykke med valget til
formand og de øvrige bestyrelsesmedlem-mer til lykke med henholdsvis valg og genvalg, ligesom han rettede en tak til de af-gåede
medlemmer.
Mødet slut kl. 18.00.
***
Referatet således godkendt.
Søborg den december 1998
Erik Darre
Dirigent
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