DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB

februar 2007

BWJ/lmk

REFERAT

Ordinær generalforsamling fredag 1. februar 2007 kl. 16.45 – 18.30 på Radisson SAS, Odense
I generalforsamlingen deltog Bent Wulff Jakobsen (formand), Tommy Øhlenschlæger
(næstformand), Lars Konradsen (kasserer), bestyrelsesmedlemmerne Marianne Backer, Mogens
Strange Hansen, fysioterapeut Gorm H. Rasmussen samt ca. 35 medlemmer af selskabet.
***

ad 1)

Valg af dirigent
På bestyrelsens vegne foreslog Bent Wullf Jakobsen valg af Klaus Bak til dirigent.
Valget skete enstemmigt og med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overenstemmelse med
vedtægternes § 9, idet generalforsamlingen var indkaldt med opslag til samtlige
medlemmer i Dansk Sportsmedicin november 2006, og ved udsendelse af specificeret
dagsorden 23. januar 2007. Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens
lovlighed.

ad 2)

Godkendelse af nye medlemmer
Følgende godkendtes enstemmigt som nye ekstraordinære medlemmer.
Sakskøbing fys. og fitness, v/Allan Skipper Petersen, fysioterapeut, Sakskøbing, Troels
Munch, fysioterapeut, Valby, Svend B. Carstensen, fysioterapeut, Mårslet, Carsten
Abildstrup, fysioterapeut, København, Lotte Langhoff, kiropraktor, Odense, Lars
Østergaard, kiropraktor, Hillerød, Kent Højer Christensen, kiropraktor, Valby,
Rasmus Peder Hansen, kiropraktor, Vanløse, Henrik Juhl, fysioterapeut, Århus N,
Thomas Skytthe Jakobsen, kiropraktor, Valby, Robert Henry Kleiven, fysioterapeut,
Frederiksberg, Rikke Knudsen, kiropraktor, Hillerød, Christina Frank Harnfeldt,
fysioterapeut, København, Ingé Hansen, kiropraktor, Odense, DJO Nordic A/S
v/Bettina Therkildsen, Hørsholm, Morten Zacho, cand.scient., Søborg og Christina
Wulff, fysioterapeut, Frederiksberg C.

ad 3)

Formandens beretning
BWJ gennemgik den skriftlige beretning der var udsendt med dagsordenen.
Blandt andet fremhævede BWJ at der nu er 101 læger der opfylder kravene og har fået
tildelt diplom. Det er stadig bestyrelsens holdning at det er et godt tiltag.

Ved sidste generalforsamling blev diplomudvalgets sammensætning ændret, og
Charlotte Suetta blev valgt til formand. CS har hovedansvaret for godkendelse af
diplomlæger, ved tvivl bliver resten af udvalget taget med på råd.
Medlemsbladet Dansk Sportsmedicin er nu på nettet. Ved sidste generalforsamling
blev det debatteret om medlemsbladet udelukkende skulle være internetbaseret. Det
blev besluttet at fortsætte bladet i dets trykte form, hvilket bestyrelsen har taget til
efterretning.
Bladet er fortsat meget afhængig af begge selskabers støtte, og bestyrelserne vurderer
løbende på udgifterne. Det er samtidig et fortsat problem at få annonceindtægter nok.
I Scandinavian Foundation of Sports Medicine har der det forløbne år været afholdt 2
regulære Board Meetings. Ved mødet i august blev de nye vedtægter endeligt
godkendt i Board’et.
Klaus Bak er blevet valgt til President Elect. BWJ er fortsat kasserer og økonomien i
Foundation er stadig dårlig, på trods af at der kun bruges penge på kongresserne. Det
blev besluttet at tage kontakt til Wiley Blackwell for at diskutere økonomien. Bladet
bliver i øjeblikket udsendt fra Singapore.
Der måtte også gives et ordentligt tilskud til det finske møde i 2006, på grund af
manglende tilmelding.
I Board’et har det derfor været diskuteret hvordan man gør kongresserne mere
interessante, og der er lagt op til at kongresserne kun afholdes i værtslandenes større
byer, defineret ved direkte flyforbindelse til de øvrige skandinaviske lande.
Impact factor er steget til flotte 2,1 med en rejection rate på 69% i 2005. Impact factor
for 2006 forventes at stige yderligere, men en stabilisering af acceptance rate på 25%.
Samtidig er procestiden på knap 60 dage.
Ambitionen vedrørende årskongressen er fortsat at skabe en kongres der henvender
sig bredt, i samarbejde med FFI, SAKS, DASFAS og AntiDoping Danmark. Det har
desværre vist sig at være mere vanskeligt at få alle selskaberne på banen. Positivt er
det at både AntiDoping Danmark fortsat holder sit medlemsmøde i forbindelse med
kongressen, samt at SAKS har valgt at holde det ene halvårlige møde på kongressen.
Journalist Christian Larsen har nu arbejdet freelance for FFI/DIMS i et år, hvilket
bestyrelsen mener, har været en positiv oplevelse.
Det er blandt andet lykkedes at lancere historien om ”Skiskader koster halv milliard
om året” – og blev citeret i samtlige landsdækkende aviser og radiointerviews, hvilket
resulterede i kontakt til Gigtforeningen og Skiforbundet om et fremtidigt samarbejde
om en kampagne for forebyggelse.
Herefter blev ordet givet frit til kommentarer fra salen
Erik Darre spurgte til økonomien i Foundation. Det er et meget lille overskud fra
Wiley Blackwell, hvad skyldes det – er der ændret på antallet af udefrakommende
abonnementer?
BWJ fortalte at intet er ændret, og vi burde have det samme tilskud. På to år er
overskuddet forsvundet, derfor er der arrangeret møde med en repræsentant fra WileyBlackwell. Det kan eventuelt blive nødvendigt at finde en anden udgiver. For år

tilbage kunne Foundation betale rejsen til Board meetings, dette er også skåret væk i
dag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter var godkendt.
ad 4)

Beretning fra uddannelsesudvalget
Formand Marianne Backer gennemgik den skriftlige beretning der var udsendt med
dagsordnen, herunder konstitueringen af uddannelsesudvalget, hvor Charlotte Suetta
blev valgt til formand for diplomudvalget.
Det har været endnu et spændende år, hvor 6 ud af 9 planlagte kurser blev afholdt.
Trin II vest blev aflyst på grund af for få tilmeldte, men planlægges til at blive
gennemført i uge 45 i 2007. Der har været snak om kun at afholde trin II kursus hvert
andet år, men det er ikke endeligt besluttet endnu.
Dopingkurset var desværre planlagt samtidig med svømmekurset og blev derfor aflyst
på grund af manglende tilmelding. Det bliver gentaget i uge 17, 2007 i samarbejde
med FFI.
På visionsaftenen der blev afholdt i efteråret 2005, blev det besluttet at udvide
diplomuddannelsen med en afsluttende eksamen. Kontakten til forbundene er det
sidste år blevet udvidet, således at DIF nu underviser på nogle af vores kurser, og der
er planlagt kurser med både Team Danmark og Svømmeforbundet.
Der er også iværksat en studiekreds i ultralydsskanning og der planlægges en
tilsvarende studiekreds i Jylland, samt på sigt i hele landet. Disse studiekredse vil
være i uddannelsesudvalgets fokus i 2007.
Regnskabet 2006 blev gennemgået og administrationsomkostningerne har været
væsentligt lavere end budgetteret, idet udgiften til sekretærbistand ved
kursusaholdelse har været dækket ind af kursusafgiften, hvilket også er planen ved
fremtidige kurser.
MB sluttede sin beretning med at sige et stort tak Lisbeth Vinzents og Andreas
Hartkopp som begge stopper i uddannelsesudvalget. De har begge gjort et fantastisk
stykke arbejde.
Herefter blev ordet givet frit til kommentarer fra salen
Allan Butans Christensen spurgte om det var en ide at annoncere kurserne i lægernes
månedsskrift.
MB fortalte at UU tidligere har haft kursuskatalog i Ugeskrift for læger, og har oplevet
at den største respons har været ved den direkte mailing af kurserne til PLO’er.
Mailinglisten blev oprettet sidste år med hjælp fra reservelæge Jonas Meile.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
beretningen, som herefter var godkendt.

ad 5)

Beretning fra eventuelle andre udvalg
Der var ingen beretninger under dette punkt.

ad 6)

Forelæggelse af revideret regnskab for regnskabsåret 1. januar 2006 til 31.
december 2006.
Lars Konradsen gennemgik det reviderede regnskab for 2006 samt budgettet for 2007.
Regnskabet er ikke godkendt af selskabets revisor, på grund af Lægeforeningens
regnskabsafdeling først frigav regnskabet dagen før generalforsamlingen. Når
revisoren har godkendt regnskabet vil det stå på hjemmesiden.
Udgifterne har generelt været større, og regnskabet falder ud med et underskud på
73.000,- kr., mod de budgetterede 56.500,- kr.
Scandinavian Journal er stadig en af de tunge poster, og Dansk Sportsmedicin har i
2006 kostet selskabet 140.000,- kr. En del af bestyrelsen har også deltaget i det
skandinaviske møde i Finland, som var dyrt at tage til på grund af den dårlige
beliggenhed.
Årskongressen i København gav desværre underskud af forskellige årsager, men den
største regnes for at være fysioterapeuternes Fagfestival, der blev afholdt ca. 1 måned
efter, med det resultat at fysioterapeuterne ikke var så rigt repræsenteret som de ellers
er. SAKS, DASFAS og Antidoping Danmark var inviteret med til kongressen, men på
grund af en misforståelse, blev der ikke lavet en aftale om dækning af udgifterne, og
FFI/DIMS kom til at stå for regningen.
Til årsmødet i år, har bestyrelsen besluttet at sænke prisen på standene, samt gøre
deltagergebyret mindre. Det er dog lykkes at skaffe flere sponsorer end nogensinde
før, så bestyrelsen regner ikke med et underskud for kongressen i år, men selskabet er
nede på et minimum, og kan ikke tåle at tage endnu 50-70.000 kr. fra egenkapitalen.
Bestyrelsen vil derfor foreslå en kontingentforhøjelse til 1000,- kr. for
opkrævningsåret 2007/2008.
BWJ begrundede forslaget med at bestyrelsen gerne vil fortsætte de spændende ting
der er påbegyndt, blandt andet arbejdet med journalist Christian W. Larsen.
Det er derfor lagt ud til medlemmerne på generalforsamlingen at stemme om en
forhøjelse af kontingent.
Niels Wedderkopp forslog kassererens holdning med en forhøjelse til 1050,- kr. i
kontingentforhøjelse.
Henrik Aagaard foreslog en forhøjelse til 1100,- kr. med det samme, og derved sikre
en større buffer.
Lars Konradsen var ikke vild med tanken om at budgettere med et overskud
Klaus Bak foreslog at man forhøjede til 1050,- og så an til næste generalforsamling.
Erik Darre synes det ville være en god ide at budgettere med 625 medlemmer i stedet
for kun 600, da det ser ud til at være et rimeligt stabilt medlemstal.
Der var hermed tilslutning til en kontingentforhøjelse på 125,- kr.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål til budgettet, og at forslaget
om en kontingentstigning var godkendt.
ad 8)

Behandling af indkomne forslag
Forslag til revidering af diplomlæge-uddannelsen indenfor idrætsmedicin i
DIMS regi.
Marianne Backer gennemgik det med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte
forslag, til revidering af diplomlæge-uddannelsen indenfor idrætsmedicin i DIMS regi.
Diplomuddannelsen vil fortsat bestå af diplomkurserne trin 1 og trin 2, uden
ændringer. På trin 1 bruger man Roald Bahr’s bog ”Idrætsskader”.
Til trin 2 bruger man i øjeblikket lærebogen: ”Scandinavian Textbook of Sports
Medicine”.
Mellem trin 1 og trin 2 skal diplomsøgende læger deltage i et praktikophold på
minimum 10 timers undervisning i en idrætsklinik, eller lignende steder. Dette
indbefatter undervisning og undersøgelse af blandt andet knæ, skulder, ankel, lyske,
ryg og achillessener. Praktikanten skal for så vidt muligt selv foretage undersøgelsen.
Ved endt ophold får praktikanten tildelt et certifikat.
Ved tilmelding til trin 2 gives samtidig et tilbud om trin 2 kurset + eksamen med
medfølgende lærebog. En gang årligt, afhængig af tilmeldinger, vil der blive afholdt
eksamen.
Eksamen vil omfatte en teoretisk del med 50 multiple choice spørgsmål, med
relevante spørgsmål fra trin 1 og 2 og de to lærebøger, samt 3 mindre tekstspørgsmål
og sluttelig en praktisk undersøgelse.
Det vil ikke være nødvendigt for allerede godkendte diplomlæger at tage eksamen for
at bibeholde deres diplom.
Herefter blev ordet givet frit til kommentarer fra salen:
Niels Madsen har ikke ligefrem stilet mod at få en eksamen, og mente ikke alt skal
gøres op i eksaminer.
Marianne Backer besvarede dette med, at det faktisk har været et meget stort ønske
fra de unge læger om at få en eksamen, og ved sidste generalforsamling var der
tilslutning til at gå videre med projektet.
Henrik Aagaard forudså en del praktiske problemer, i og med praktikanten gerne skal
nå at se alle lidelser.
Marianne Backer kommenterede at diplomudvalget har fået positive tilbagemeldinger
fra idrætsklinikkerne, man kan eventuelt dele praktikopholdet op på flere klinikker.
Allan Buhl spurgte om det vil være datoen for generalforsamlingen der vil være
gældende for hvornår eksamen vil gå i gang.
Marianne Backer oplyste at det vil være frivilligt i en årrække, men på sigt vil det
være obligatorisk.
Bent Wulff Jakobsen fortalte at man i bestyrelsen selvfølgelig har diskuteret dette, og
det er et ønske at DIMS er progressive og selskabet er nød til at være anderledes.

Eksamen vil løbende blive evalueret. Man regner med at ca. 20-25 læger om året vil
søge om eksamen.
Jens Andersen kendte ikke til andre selskaber der laver noget tilsvarende, og mente
det var alle tiders chance, hvorfor ikke prøve det af, specielt når det løbende bliver
evalueret.
Erik Darre var enig i at det er et godt pilotprojekt at videreuddanne vores læger med
en eksamen.
Anja Riecke, yngre læger ser det som en fordel, for her er et helt nyt produkt, der er
meget unikt.
Gunnar Holm synes også det er et godt tiltag, men pointerede faren ved at lave 1. og
2. klasses læger.
Hertil kommenterede Marianne Backer, at det er ment som et tilbud til de unge læger,
og at man aldrig kan gøre op med mange års uddannelse.
Hvortil Bent Wulff Jakobsen kommenterede at, erfaring kommer man ikke til eksamen
i.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre spørgsmål eller kommentarer til
forslaget, som herefter blev godkendt.
ad 9)

Valg
a) Valg til bestyrelsen
1) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Andreas Hartkopp, Humlebæk og Tommy Øhlenschlæger, Holbæk, afgik
begge efter tur. Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Tommy Øhlenschlæger.
Der kunne i henhold til vedtægternes § 7, stk. 5 ikke ske genvalg af Andreas
Hartkopp.
Bestyrelsen havde foreslået valg af Mads Hemmingsen¸ Odense. Der var ikke
opstillet andre til posten, hvorefter Mads Hemmingsen blev valgt ind i
bestyrelsen for 2 år.
2) Valg af suppleant for de ordinære bestyrelsesmedlemmer for et år.
Mogens Strange Hansen, Silkeborg, afgik efter tur og var af bestyrelsen
foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Mogens
Strange Hansen var genvalgt for et år.
3) Valg af suppleant for det ekstraordinære bestyrelsesmedlem for et år.
Fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, Århus, afgik efter tur og var af bestyrelsen
foreslået genvalgt. Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter Gorm H.
Rasmussen var genvalgt for et år.
b) Valg af medlemmer til uddannelsesudvalget for to år

Andreas Hartkopp, Humlebæk, afgik efter tur, og der kunne i henhold til
vedtægternes § 7 ikke ske genvalg af Andreas Hartkopp.
Lisbeth Vinzents, Herlev, afgik efter tur.
Charlotte Suetta, Frederiksberg, afgik efter tur.
Vibeke Bechtold, Odense, afgik efter tur.
Charlotte Suetta, Frederiksberg, Vibeke Bechtold¸Odense, Henrik Rømer,
praktiserende læge, Fredensborg og Mads Søndergaard, praktiserende læge,
Frederikshavn var opstillet til valg. Der var ikke kommet andre forslag hvorefter
Charlotte Suetta, Vibeke Bechtold, Henrik Rømer og Mads Søndergaard blev valgt
til udvalget for to år.
c) Valg af revisorsuppleant for et år
Finn T. Østergaard, Esbjerg, afgik efter tur og var af bestyrelsen foreslået
genvalgt. Der var ikke kommet andre forslag, hvorefter Finn T. Østergaard var
genvalgt for et år.
ad 10)

Eventuelt
Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre indlæg og afsluttede
generalforsamlingen.
Bent Wulff Jakobsen, afsluttede mødet med at takke dirigenten for god mødeledelse,
samt at sige stor tak til Andreas Hartkopp, som efter 6 gode år i bestyrelsen og
uddannelsesudvalget ikke kunne genvælges. Andreas har gjort et fantastisk stykke
arbejde i bestyrelsen og ikke mindst i uddannelsesudvalget, hvor han har bakket op
om mange gode tiltag.
Andreas fik et par ord med på vejen ved gallamiddagen.

***
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