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Formandsberetning
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
Ordinær general forsamling 24. november 2000
Formandens beretning
Selskabet har per 15. oktober 2000 650 medlemmer, heraf 247 praktiserende læger, 150 yngre læger,127 speciallæger, 10
pensionerede/+70 årige, 1 æresmedlem og 115 ekstraordinære medlemmer.
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Bestyrelsesarbejdet
Ved generalforsamlingen i 1999 blev praktiserende læge Keld B. Andersen, Sunds indvalgt i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede
sig i januar med Klaus Bak som formand, Finn Johannsen som næstformand, og Bent Wulff Jakobsen som kasserer. De øvrige
medlemmer har været Arne Gam, Inge Lunding Kjær, fysioterapeut Leif Zebitz samt suppleanterne Lars Konradsen og
fysioterapeut Gorm Rasmussen. Selskabets sekretær er fortsat Birthe Jochumsen. Bogholderiet har i en årrække været passet af
Bente Kofoed, som den 1. juni valgte at opsige sin stilling i Danmarks Idrætsforbund. På vegne af bestyrelsen rettes her en tak til
Bente for hendes indsats for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. DIMS bogholderi varetages fortsat af Danmarks Idrætsforbunds
Økonomiafdeling. I det forløbne år har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesarbejdet har især været præget af
diskussion omkring diplomuddannelse i idrætsmedicin, samt forberedelserne til den næste Skandinaviske Idrætsmedicinske
kongres på dansk jord som skal foregå i Århus i 21. - 24. november 2002.
Idrætsmedicin som speciale, ekspertområde eller superspeciale
I det forløbne år har der været nedsat et udvalg til at udarbejde enkle regler/krav til idrætsmedicinsk diplomanerkendelse. Formålet
med diplomuddannelsen er dels at sikre mindstekrav til idrætsmedicinsk basalviden for læger på alle postgraduate niveauer som har
en speciel interesse i idrætsmedicin og som ønsker diplomanerkendelse mhp. virke som idrætslæge på idrætsklinikker, i
idrætsklubber, forbund, landshold, i Team Danmark regi og i lignende beskæftigelser i Danmark, og dels at forberede selskabet på
eventuelle uddannelseskrav fra EU i en nær fremtid. Målgruppen er yngre læger, alment praktiserende læger og speciallæger i
idrætsmedicinsk relaterede specialer. Diplomanerkendelsen gives af Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse efter indstilling fra
selskabets uddannelsesudvalg. Diplomanerkendelse baseres på opnåede point fra teoretisk og praktisk uddannelse i idrætsmedicin,
indenfor et afgrænset tidsrum. Opretholdelse af diplomanerkendelse baseres på dokumentation for CME-point i idrætsmedicin
indenfor en fem års periode. Det er bestyrelsens plan, at der skal ligge et færdigt forslag klar i starten af det nye år, og at læger
herefter opfordres til at indsende dokumentation for idrætsmedicinsk uddannelse. Vi håber hermed at kunne efterkomme
efterspørgsel fra læger og idrætsorganisationer på ensartede uddannelseskrav for læger med en særlig interesse i idrætsmedicin.
På grund af Sundhedsstyrelsens generelle holdning til super-specialer og nye specialer vil diplomuddannelsen indtil videre ikke
blive søgt anerkendt i Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med et temanummer om olympiske lege i ugebladet Dagens Medicin fik
planerne om diplomuddannelse opbakning på lederplads. I Finland er idrætsmedicin fortsat et selvstændigt speciale, og det har fået
lov at bestå i forbindelse med en nedlægning af flere medicinske specialer. I Sverige kræves der bestået uddannelse til
forbundsläkare for at få ansættelse i et af de svenske idrætsforbund, og i Norge har man i mange år kunnet samle point inden for
flere specialer ved idrætsmedicinske kurser og kongresser. Et lignende system vil der blive arbejdet på i Danmark.
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget aflægger selvstændig beretning på generalforsamlingen.
Idrætsmedicinsk Forum
Arne Gam har været selskabets repræsentant i dette forum. DIMS' planer om diplom-uddannelse går i tråd med Team-Danmarks
fremtidige krav om, at alle læger, som er tilknyttet personer eller hold, som får tilskud fra Team-Danmark, bør opfylde de krav som
DIMS stiller for uddannelse og ikke mindst efteruddannelse. Forventelig vil der kræves DIMS kursus trin I og trin II samt vedvarende
deltagelse i kurser med idrætsmedicinsk relevans. DIMS vil ikke lægge sig fast på at det skal være trin I og II i DIMS regi, men
kurser med samme indhold vil kunne godkendes, men dette lægges helt op til kursusudvalget at bedømme og vil muligvis kræve
forhåndsgodkendelse fra udvalgets side.
Dansk Sportsmedicin
Dansk Sportsmedicin udsendes i 2000 som 4. årgang. Redaktionen har afholdt sine halvårlige møder på hotel Ansgar i Odense. I
det forløbne år har fysioterapeut John Verner forladt redaktionen grundet manglende tid til at varetage opgaverne i redaktionen på
tilfredsstillende vis. Redaktionen vil savne John`s store faglige indsigt samt hans specielle evne til at tænke videnskabeligt på de
fysioterapeutiske fagproblemer. Redaktionen vil takke John for hans indsats i medlemsbladets første 4 år. Dansk Sportsmedicin har
markeret årtusindskiftet med et temanummer "Status og Fremtidsversioner for Idrætstraumatologien". En række spændende artikler
blev skrevet af danske læger og fysioterapeuter med stor idrætsmedicinsk erfaring, og til kommende nye medlemmer i DIMS vil
indholdet i dette nummer formentlig være en god introduktion til idrætstraumatologien. Bladpolitikken har også i det seneste år været
temaorienteret. Et rygnummer er således blevet afløst af et tema om ankel- og fodlidelser hos idrætsaktive. Denne linie ønsker
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bladet at fortsætte i 2001. Redaktionen har altid haft som mål, at bladet med tiden skulle blive økonomisk uafhængig af støtten fra de
to hovedforeninger, men dette mål ser ud til at blive yderst svært at nå indenfor bare et anskueligt antal år. Trods en meget aktiv jagt
på annoncører og abonnenter ændres indtægterne herfra ikke meget, hvorimod driftsudgifterne stiger lidt hvert år. Støtten fra
Idrættens Forskningsråd er således forhøjet til 35.000 kr., og tilskuddet fra DIMS og Faggruppen er ligeledes sat op. Bladet håber,
at det økonomiske tilskud fra foreningerne, som er nødvendigt for at bevare bladets eksistens, fortsat vil have medlemmernes
opbakning. Allan Buhl har besat posten som redaktør siden opstarten for 5 år siden. I kommisoriet for bladet blev det anbefalet, at
redaktørposten skulle gå på tur hvert anden år mellem udpegede medlemmer i de to foreninger. Det har indtil nu været meget svært
at finde en person i Faggruppen for Idrætsfysioterapi, som havde lyst til dette arbejde. For at bevare en stabilitet i bladets
etableringsperiode besluttede redaktionen for nogle år siden at forlænge redaktørtiden. Efter ønske fra redaktøren er der nu behov
for nye ideer og friske kræfter til at fortsætte arbejdet, og derfor vil der ske et skifte i 2001. Der er fortsat ingen kandidater blandt
fysioterapeuterne, redaktionssekretæren er dog formand for Faggruppen og således er redaktionen blevet enig om at tilsidesætte
anbefalingerne i kommisoriet og udpege en læge fra DIMS. Speciallæge i reumatologi, bestyrelses- og redaktionsmedlem Arne
Gam har givet sit tilsagn om at overtage redaktørstillingen i foråret 2001. Dansk Sportsmedicin vil takke alle de forfattere, der har
indsendt artikler til bladet i det forløbne år. Bladets faglige eksistens bygger på medlemmernes frivillige indsats, og den har heldigvis
været meget positiv. Kun få gange har redaktionen modtaget et afslag. Kvaliteten af artiklerne er god og mange medlemmer roser
ofte artiklerne. Det drejer sig om at bevare denne kvalitet for derved stiger også interessen for at skrive artikler til bladet.
North European Chapter of Sports Medicine (NECSM), og European Federation of Sports Medicine (EFSM)
North European Chapter of Sports Medicine har trods dansk indsigelse valgt at holde møde i Belgien samtidig med det danske
Årsmøde i Køge. Der er derfor ingen danske repræsentanter i Belgien. NECSM vil givetvis blive opløst næste år efter mødet i Tallin,
og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab vil herefter koncentrere sine europæiske aktiviteter i EFSMA (European Federation of Sports
Medicine Associations). Der har ikke været afholdt møde i EFSMA i år. Der er generalforsamling i forbindelse med den
europæiske kongres næste år i Spanien.
Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports
Ved den netop afholdte 5. Skandinaviske Idrætsmedicinske Kongres i Lillehammer, Norge, er Allan Buhl udnævnt til ny President
for Foundation. Præsidentembedet løber i de næste to år frem til den 6. skandinaviske idrætsmedicinske kongres i Århus i 2002.
Klaus Bak fortsætter som Danmarks anden repræsentant i bestyrelsen. Der er fortsat et vist arbejde med at fastholde den
skandinaviske idé med kongresserne. Nordmændene tilbød i år at undvære den sædvanlige økonomiske støtte fra Foundation til
arrangørerne, og i stedet give støtte til yngre forskere efter ansøgning til Foundations kasserer. Scandinavian Journal of Medicine
and Science in Sports har efter Professor Michael Kjærs tiltrædelse som ny Editor-in-Chief undergået en del ændringer både i
layout og i form. Den nye sektion "Sports Medicine Update" er en spændende og informativ fornyelse. Ændringerne er blevet vel
modtaget og det er et alment indtryk, at kvaliteten er stigende. Antallet af ikke-skandinaviske artikler som indsendes til Scandinavian
Journal of Medicine and Science in Sports er øget. Danmark bidrager fortsat med en stor del af de publicerede artikler. Impact
faktoren er steget fra 0.39 i 1995 til 0.83 i 1999 og tidsskriftet blev i 1998 placeret på en flot 15. plads ud af 58 tidsskrifter i
kategorien idrætsmedicin. Abonnementsprisen holdes fortsat på et ret lavt niveau for medlemmerne i alle de skandinaviske lande,
og der arbejdes på at skaffe en eller flere annoncesponsorer.
Hjemmeside (www.sportsmedicin.dk)
Hjemmesiden har nu eksisteret i et år og webmaster er fortsat Inge Lunding Kjær. Det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne og
andre interesserede har taget positivt imod ideen. Med muligheden for at se oplysninger om kurser og møder, samt
indmeldelsesmulighed aflaster hjemmesiden sekretariatet.
Bevægeapparatets årti
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab har været repræsenteret i forbindelse med stiftelsen af den danske del af "The Bone and Joint
Decade 2000-2010" (www.bonejointdecade.org) Der er nedsat et foreløbigt forretningsudvalg. Den danske del hedder "Foreningen
til fremme af Bevægeapparatets årti". Målet med Bevægeapparatets årti er at øge helbredsrelateret livskvalitet for folk med
bevægeapparatslidelser i hele verden ved 1) at reducere samfundets sociale og økonomiske omkostninger af
bevægeapparatslidelser, 2) at øge forebyggelse, diagnose og behandling for alle patienter, at øge forskningsindsatsen indenfor
forebyggelse og behandling, og at styrke patienternes evne til at tage beslutninger om deres situation. Bestyrelsen har besluttet, at
vi melder os ind i foreningen for at bidrage til debatten og være med til at præge kommende møder i Danmark.
Andre bestyrelsesopgaver
Selskabet har været repræsenteret af Klaus Bak i Team Danmarks repræsentantskab. Team Danmark er i øjeblikket ved at revidere
deres kommisorium for et nyt repræsentantskab, og dette kan betyde at DIMS glider ud af et kommende repræsentantskab.
Tidligere på året var der en debat i medierne omkring professionel boksning og lægernes rolle og ansvar under boksestævner.
Formanden har været inviteret til drøftelser i Lægeforeningens etiske udvalg og i Sundhedsstyrelsen, og der er efter drøftelser med
alle involverede parter udkommet et nyt cirkulære omkring afvikling af boksestævner. Lægeforeningen har udtrykt utilfredshed med
at lægers ansvarsrolle ved kampe, idet de mener læger skal fratages ansvaret for beslutningen om hvornår en boksekamp skal
standses, når boksning i sig selv af Lægeforeningen anses for uetisk. Personligt frygter jeg, at hvis kamplederen tildeles det
medicinske ansvar for at bedømme boksernes helbredstilstand, vil der være risiko for at der indføres amerikanske tilstande hvor det
er en del af showet, at bokserne ikke stoppes i tide. Der har i mange år været kræfter i gang i hele verden og i Europa på at få
indført forbud mod professionel boksning. Det vil altid være kontroversielt om boksning og andre typer kampsport er usundt eller
direkte skadeligt, men når man ser bort fra de meget få uhyggelige knock-outs, så bør man også tage med i betragtning, at der er
flere tusinde mennesker der dyrker kampsport i Danmark, og som formentlig har en større samlet sundhedsfremmende effekt.
Dansk Sportsmedicin bragte i februar 1999 en oversigtsartikel af en norsk neurokirurg som ved litteraturgennemgang fandt en klar
skadelig virkning af boksning. Undertegnede blev senere af Ugeskrift for Læger bedt om at gennemgå referencerne til artiklen. Ud
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fra denne gennemgang kunne jeg ikke finde noget bevis for at boksning var skadeligt, og den norske artikel refererede end ikke til
de eneste kontrollerede undersøgelser i verden fra Sverige, som ikke viser nogen skadelig virkning af boksning på en lang række
neurologiske parametre. Der vil givetvis fortsat blive diskuteret de kommende år ikke bare de mulige skadelige virkning af
professionel boksning men også de etiske aspekter heraf.
Valg til bestyrelsen
Arne Gam og Finn Johannsen afgår efter tur. Arne Gam er villig til genvalg, mens Finn Johannsen ifølge vedtægterne ikke kan
genvælges. Det er en af de tunge idrætsreumatologer, som hermed forlader bestyrelsen. Samtidig afgår Finn Johannsen som
formand for uddannelsesudvalget. På bestyrelsens vegne vil jeg takke Finn for hans indsats gennem mange år i DIMS' bestyrelse
og uddannelsesudvalg. Han kombination af jysk stædighed, humor og underdrivelse, samt sans for hvad der rører sig på
uddannelsesfronten har været til uvurderlig hjælp for DIMS. Vi vil dog fortsat kunne trække på hans arbejdskraft, idet han fortsætter
som menig medlem i uddannelsesudvalget. Lars Konradsen og Gorm H. Rasmussen afgår begge efter tur og er villige til genvalg.
Formanden selv er på valg og er villig til genvalg.
Den 19. oktober 2000
Klaus Bak
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