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Formandsberetning
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
Ordinær general forsamling 22. november 2002
Formandens beretning
Selskabet har per 1. oktober 2002 627 medlemmer, heraf 244 praktiserende læger, 120 yngre læger, 146 speciallæger, 10
pensionerede/+70-årige, 1 æresmedlem og 106 ekstraordinære medlemmer. Dette er en beskeden tilbagegang på 5 medlemmer i
forhold til 2001.
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Bestyrelsesarbejdet
Ved generalforsamlingen i 2001 blev fysioterapeut Bente Andersen indvalgt i bestyrelsen som repræsentant for de ekstraordinære
medlemmer. Bestyrelsen konstituerede sig i januar med Klaus Bak som formand, Arne Gam som næstformand, og Bent Wulff
Jakobsen som kasserer. De øvrige medlemmer har været Keld B. Andersen, Inge Lunding Kjær, Andreas Hartkopp, samt
suppleanterne Lars Konradsen og Gorm Rasmussen. I det forløbne år har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesarbejdet har især været præget af planlægningen af 6th Scandinavian Congress of Sports Medicine. Dansk
Idrætsmedicinsk Selskab har i det forløbne år været repræsenteret ved EFSMA-kongressen (European Federation of Sports
Medicine Associations) i Oviedo i Spanien ved Andreas Hartkopp, ved Norsk Idrettsmedicinsk Forenings Høstkongres i Oslo ved
Arne Gam, og ved Svensk Idrottsmedicinsk Förenings 50-års jubilæumsmøde i Göteborg ved Allan Buhl Nielsen og Klaus Bak. Ved
North European Chapter of Sports Medicines møde i Budapest deltog Allan Buhl Nielsen som observatør.
Idrætsmedicin som speciale, ekspertområde eller superspeciale
Kommissoriet for Diplomuddannelsen blev vedtaget ved generalforsamlingen 2001. Der blev primært modtaget 46 ansøgninger
inden for den anførte tidsfrist. Ansøgningerne har været gennemgået, og indtil videre tyder det på, at over halvdelen af ansøgerne
godkendes. Diplomuddannelsesudvalget beklager, at godkendelsesproceduren er trukket i langdrag. Det skyldes ikke mangel på
ansøgernes dokumenterede idrætsmedicinske erfaring, men snarere at med en overgangsordning er det svært at lave en retfærdig
udvælgelsesprocedure. Der er med sikkerhed også flere potentielle ansøgere blandt medlemmerne, og derfor er der til indkaldelsen
til generalforsamlingen vedlagt en opfordring til de resterende medlemmer at søge. Samtidig er fristen for indsendelse af
ansøgninger udskudt til 31. december 2002. Herefter vil det ikke længere være muligt at få diplomanerkendelse i idrætsmedicin på
basis af ældre kurser. Udvalget består af Arne Gam, Bent Wulff Jakobsen, Keld B. Andersen, Henrik Aagaard og Klaus Bak. For år
tilbage udarbejdede fire videnskabelige selskaber (ortopædisk kirurgi, reumatologi, almen medicin og klinisk fysiologi) deres bud på
et formaliseret uddannelsesprogram for kommende eksperter indenfor idrætsmedicin. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab vil anmode
de fire selskaber om at give en ny vurdering ud fra den viden der er i dag om uddannelsesbehov - og krav i det nye år.
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget aflægger selvstændig beretning på generalforsamlingen.
Idrætsmedicinsk Gruppe
Denne gruppe bestående af repræsentanter fra Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, Faggruppen for Idrætsfysioterapi og
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab blev dannet efter nedlæggelse af Idrætsmedicinsk Forum hvor DIMS blandt andet var
repræsenteret pga. idrætsklinikkerne som Danmarks Idrætsforbund administrerede. Gruppen har ikke afholdt møder de seneste 2
år. Arne Gam er Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs repræsentant. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab vil tage kontakt til de øvrige mhp.
om gruppen skal fortsætte.
Dansk Sportsmedicin
Dansk Sportsmedicin aflægger selvstændig beretning på generalforsamlingen.
North European Chapter of Sports Medicine (NECSM) og European Federation of Sports Medicine (EFSM)
Bestyrelsen besluttede sidste år at DIMS engagement i North European Chapter of Sports Medicine skulle ophøre, og at vi i
selskabet fremover vil koncentrere vores europæiske aktiviteter i EFSM (European Federation of Sports Medicine). NECSM holder
nu primært møder i forbindelse med EFSMA kongresser og FIMS (Federation Internationale Medicin Sportif)-kongresser. Det
sidste møde i NECSM blev afholdt i forbindelse med FIMS-kongressen i Budapest i juni. Allan Buhl Nielsen deltog i mødet. NECSM
er nu mere en uafhængig interesseorganisation eller diskussionsklub, hvor nordeuropæiske interesser i EFSMA diskuteres.
Årskontingentet er sat til 1 EURO. NECSM fik indvalgt Norbert Bachl, Østrig og André Debruyne, Belgien i FIMS' eksekutivkomité.
Sidstnævnte har siddet i FIMS Educational Committee, og der er nu udkommet en kursus-manual for idrætslæger (Team
Physicians). Denne manual kan bestilles gennem FIMS i bogform og på CD-ROM. I EFSMA, hvor hovedformålet er at få
Idrætsmedicin anerkendt som speciale i EU er der ikke meget optimisme at spore. Der er fortsat ingen tegn på at Idrætsmedicin
bliver anerkendt som speciale i EU. Næste EFSMA-kongres afholdes i Belgien i maj måned 2003, hvor der også vil være
NECSM-møde.
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Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports
I de forløbne to år har Allan Buhl fungeret som President for Foundation. Præsidentembedet løber frem til den 6. skandinaviske
idrætsmedicinske kongres i Århus i 2002. Klaus Bak er Danmarks anden repræsentant i bestyrelsen. Til generalforsamlingen i
Foundation i Århus foreslås Bent Wulff Jakobsen indvalgt i bestyrelsen som ny suppleant. Der blev afholdt møde i Foundation i
forbindelse med det svenske årsmøde i Göteborg. Tidsskriftet udsendes nu fra England, og dette giver en betragtelig reduktion i den
samlede betaling fra DIMS, idet der indtil videre fra England, ligesom i vore nabolande, ikke opkræves moms på tidsskrifter.
Foundation har fortsat en pæn formue som bestyrelsen er enige om primært skal anvendes til styrkelse af de skandinaviske
kongresser gennem at sponsorere dygtige unge forskere fra medlemslandene. Dette skal bidrage til at fastholde den skandinaviske
idé med kongresserne samt stimulere yngre forskere til at præsentere nye forskningsresultater. Abonnementsprisen på
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports er fortsat uændret efter alle Foundation-medlemmers ønske. Tidsskriftets
kvalitet er fortsat stigende under Editor-in-Chief, Michael Kjær. Det er også værd at notere sig, at der er en stigning i antallet af
udenoms-skandinaviske manuskripter. Munksgaard-Blackwell vil gøre en øget indsats for at tidsskriftet skal tiltrække flere
udenlandske individuelle og institutions-abonnementer, hvilket yderligere kan holde abonnementsprisen nede og tidsskriftets
synlighed i mediejunglen oppe.
Hjemmeside (www.sportsmedicin.dk)
Hjemmesiden fungerer fortsat tilfredsstillende. Det er imidlertid fortsat et problem, at webmasteren for sjældent får besked/materiale
om fremtidige kurser og møder. Arrangører bedes benytte denne omkostningsfri lejlighed til at annoncere. Kontaktlisten er ikke
færdig endnu, og der er overraskende mange medlemmer som har meddelt, at de ikke ønsker at kunne blive kontaktet via
hjemmesiden. Det ville lette sekretariatet betydeligt hvis der var mulighed for at rundsende vigtig korrespondance per mail.
Bevægeapparatets årti
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab er fortsat repræsenteret den danske del af "The Bone and Joint Decade 2000-2010"
(www.bonejointdecade.org) "Foreningen til fremme af Bevægeapparatets årti". Bestyrelsen besluttede sidste år at melde os ind i
foreningen for at bidrage til debatten og være med til at præge kommende møder i Danmark. Der har været afholdt to møder hvor
henholdsvis Klaus Bak og Arne Gam har deltaget. Ved sidste møde var der en opfattelse fra DIMS' side, at arbejdet i Foreningen
skrider meget langsomt frem. Det er hidtil ikke lykkes at udbrede kendskabet væsentligt i den danske befolkning endsige blandt
beslutningstagere. Dette kan bl.a. skyldes problemer med at finde fælles fodslag i en broget forsamling af patientorganisationer,
videnskabelige selskaber og grupper med kommercielle interesser. Kontingentet er ret højt i forhold til udbyttet og mødeaktivitet, så
bestyrelsen vil i det kommende år overveje vores fortsatte deltagelse i foreningen.
Årsmøder i fremtiden - samarbejde med FFI
Ved denne generalforsamling har bestyrelsen stillet forslag om at ændre terminen for årsmødet, og i samme omgang at anerkende
at fremtidige årsmøder arrangeres i samarbejde med Faggruppen For Idrætsfysioterapi (FFI). Der har været afholdt et enkelt møde
i oktober, hvor de foreløbige rammer for årsmøde-fællesskabet er blevet aftalt. Fra FFI deltager Niels Erichsen og Marianne
Dall-Jepsen i udvalget, mens DIMS er repræsenteret ved Arne Gam og Klaus Bak. Det første fælles årsmøde vil finde sted i
København i marts 2004. Det betyder at der i 2003 ikke afholdes årsmøde i DIMS.
Andre bestyrelsesopgaver
I Team Danmarks repræsentantskab har selskabet været repræsenteret af Klaus Bak. Der foregår fortsat en del korridor arbejde
omkring den nye eliteidrætslov. Foreløbig beholder DIMS sin plads i repræsentantskabet.
Valg til bestyrelsen
Andreas Hartkopp, Arne Gam, Lars Konradsen og Gorm H. Rasmussen og Klaus Bak afgår efter tur. Alle er villige til genvalg.
Den 19. oktober 2002
Klaus Bak
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