Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
40 år

1958

1998

DIMS Jubilæumsbog er udgivet af
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i anledning af
selskabets 40-års jubilæum i 1998.
Redaktør: Erik Darre
DTP: Gorm Helleberg Rasmussen
Tryk: EJ Offset, 8330 Beder

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Sekretær Birthe Jochumsen
Liljeparken 14
2625 Vallensbæk
Tlf: (dag) 43 26 20 01
Tlf: (aften) 43 64 01 96
Fax: 43 26 29 91
E-mail: birthe.jochumsen@dif.dk
DIMS hjemmeside: www.sportsmedicin.dk

JUBILÆUMSBOG
DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB
1958 - 1998

3

4

INDHOLD

FORORD ................................................................................................................................................

9

RØDDERNE BAGUD ...........................................................................................................................
• Den arbejdsfysiologiske pionerindsats
• Den idrætsmedicinske indsats over for idrætsudøveren
• Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS dannes
• Selskabets første vedtægter og den første kursusaktivitet

11

FRA FAGFORENING TIL TVÆRFAGLIGT SELSKAB .....................................................................
• En opgangstid på vej
• Selskabets eksplosive vækst
• Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal
• Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg
• DIMS får et logo
• Etiske regler for DIMS

15

IDRÆTSMEDICINSKE UDDANNELSESAKTIVITETER ................................................................
• Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1 og trin 2
• Idrætsmedicinske kurser på vintersportssteder
• Kurser i idrætsmedicin relateret til idrætsgrene
• Idrætsmedicinske kollokvier og aftenarrangementer
• Studenterkursus i idrætsmedicin

23

5

ET SPECIALE I IDRÆTSMEDICIN - ELLER HVAD ? .....................................................................
• DIMS Specialeudvalg
• Forhandlinger med Sundhedsstyrelsen

29

MEDLEMSBLADET .............................................................................................................................
• De første år
• DIMS Bulletin
• Litteraturservice
• Dansk Sportsmedicin

31

NORDISK SAMARBEJDE ...................................................................................................................
• Det spirende samarbejde
• Et formelt nordisk samarbejde indledes
• Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports
• Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
• Kongresser i idrætsmedicin

35

DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE ..........................................................................................
• FIMS
• North West European Chapter of FIMS

43

SAMARBEJDE MED DANSK/DANMARKS IDRÆTS-FORBUND .................................................
• De indlysende tætte relationer til DIF
• DIFs Idrætslægeudvalg
• Idrætsmedicinsk Forum

47

6

DET IDRÆTSMEDICINSKE BEHANDLINGSSYSTEM ..................................................................

51

MOD 50 ÅRS JUBILÆET .....................................................................................................................
• Indledning
• Idrætsmedicinen som et nyt sub-/superspeciale
• Det fremtidige antal idrætsmedicinske selskaber/foreninger
• Samfundsopgaver indenfor idrætsmedicinen
• Den idrætsmedicinske uddannelse
• Formidling af idrætsmedicinsk viden
• Den idrætsmedicinske service i Danmark
• Det skandinaviske og øvrige internationale samarbejde
• Afslutning

53

APPENDICES ........................................................................................................................................
1. Formænd for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
2. Æresmedlemmer i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
3. Etiske regler for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

65

7

8

FORORD
Erik Darre

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) kunne i 1998 fejre sit 40-års jubilæum. Det blev besluttet, at begivenheden blandt andet skulle markeres ved udgivelse af et jubilæumsskrift, som undertegnede, efter aftale
med selskabets bestyrelse, blev gjort ansvarlig for.
Umiddelbart virkede opgaven som overskuelig, men desværre viste det for opgaven så nødvendige
kildemateriale sig at være ret så mangelfuldt. Fra selskabets første 15 - 20 år foreligger der intet systematisk arkiv, men ved gennemgang af Danmarks Idræts-Forbunds arkiver er det dog lykkedes at finde dokumenter, som delvis kan belyse denne periode i selskabets historie. En kompensation for det manglende kildemateriale kunne være personlige samtaler med datidens ledere af selskabet. Men desværre står vi her
over for den sørgelige kendsgerning, at de væsentligste ressourcepersoner fra selskabets første 20 år alle i
dag er afgået ved døden.
Heldigvis foreligger der et omfattende kildemateriale fra de seneste 20 år, og da denne periode samtidigt er sammenfaldende med selskabets store vækst- og stabiliseringsperiode, er der naturligt sat specielt
fokus på denne periode i DIMS historie.
Jubilæumsskriftet dokumenterer, at DIMS i dag har udviklet sig til et af de førende lægevidenskabelige selskaber, og som det fremgår af Allan Buhl Nielsens indlæg, er udviklingsmulighederne frem mod 50års jubilæet mange og meget spændende.
God fornøjelse med læsningen.
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RØDDERNE BAGUD
Erik Darre

Den arbejdsfysiologiske pionerindsats

Den idrætsmedicinske indsats
over for idrætsudøveren

Inden for det arbejdsfysiologiske (eller idrætsfysiologiske) område har Danmark meget stolte traditioner, og et kraftcenter opstod i begyndelsen af
1900-tallet ved Københavns Universitet på dette
område. Navne som August Krogh (1874-1949),
Marie Krogh (1874-1943) og Johannes Lindhard
(1870-1947) var blandt de første. En kulminationen på denne første indsats kom i 1920 med
August Kroghs Nobelpris i medicin/fysiologi for
arbejdet omkring regulationen af blodforsyningen
til arbejdende muskler. August Krogh er blevet
kaldt ophavsmanden til den moderne arbejds- og
idrætsfysiologi, og bl.a. hans introduktion af ergometer-cyklen i 1913 skulle vise sig at få væsentlig
betydning for det fremtidige eksperimentelle arbejde. I 1930´erne kom flere navne til. Her kan
specielt nævnes Erik Hohwü-Christensen
(f.1904), Erling Asmussen (f.1907) og Marius
Nielsen (f.1903), som alle gennem de næste 20 år
substantielt bidrog til studierne omkring de fysiologiske reaktioner på fysisk arbejde.

Den enkelte idrætsudøver havde selvfølgelig en
interesse i at blive helbredt for eventuelle skader,
mens man fra idrættens side, Dansk Idræts-Forbund (DIF), havde et ønske om at sikre, at idrætsudøveren kunne klare strabadserne inden for den
enkelte idrætsdisciplin. Idrætten havde således et
ønske om regelmæssige helbredsundersøgelser af
de aktive inden konkurrencer.
I 1918 blev lægen Knud Secher indvalgt i
DIF´s bestyrelse, og han begyndte straks at arbejde for den idrætsmedicinske sag. I sin bog “Idrættens interne medicin” fra 1923 påpegede Secher
nødvendigheden af, at lægerne for at kunne give
den korrekte rådgivning til idrætsudøverne nødvendigvis måtte have et godt kendskab til idrættens væsen. Efter et indledende komité-arbejde i
1921 oprettede DIF i 1922 et lægekontor, som så
den 12. juni 1924 blev afløst af Danmarks første
idrætslægeværelse, der blev etableret i København. I 1924 indgik DIF og Den Almindelige
Danske Lægeforening (DADL) en aftale om udstedelse af lægelicens til idrætsudøvere forud for
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deltagelse i konkurrence. Ude omkring i landet
skulle undersøgelserne foregå hos de praktiserende læger.
I 1939 lykkedes det at skaffe midler til en
formel uddannelse af dr. med. Ove Bøje (19041982) til idrætslæge. Efter forhandlinger med Undervisningsministeriet, Medicinaldirektøren og
DIF blev der oprettet et lektorat ved Universitetets
Gymnastikteoretiske Laboratorium til Bøje. Tipsloven blev vedtaget i 1948, og blandt intentionerne i loven var, at der skulle tilføres idrætten midler til lægekontrol af de aktive. Det blev herved
muligt for DIF i 1949 at ansætte Ove Bøje som
cheflæge, ligesom en forsøgsordning med DADL
gjorde det muligt at honorere en idrætslæge (Axel
Mathiesen, senere DIMS første æresmedlem) for
virksomhed et par gange om ugen i et nyindrettet
lægeværelse på Østerbro. Da Ove Bøje i 1953
blev udnævnt til overlæge ved Rigshospitalet, forblev han tilknyttet til DIF som idrætsmedicinsk
konsulent. Det mangeårige samarbejde mellem
Rigshospitalet og den organiserede idræt var hermed blevet indledt.

medicinske serviceapparat. Der blev efterfølgende
oprettet ca. 30 såkaldte “skoleidrætslægeværelser”
i en række kommuner rundt om i landet. Kommunerne stillede skolelægeværelserne vederlagsfrit
til rådighed for ordningen.
Idrætslægeordningen betød, at DIF fra
1955 fik tilknyttet en række læger med interesse
for det idrætsmedicinske område. Mange af lægerne havde ligeledes et betydeligt personligt fundament i idrætten. En af idrætslægerne, som blev ansat, var Andreas Handler (1903-1995), der som
praktiserende læge og skolelæge i Randers Kommune blev ansat som idrætslæge i Randers fra
april 1955. Handler havde i en lang årrække arbejdet for idrætten i Randers, bl.a. som formand for
idrætsforeningen Randers Freja. Det organisatoriske talent forplantede sig til idrætsmedicinen, og i
1956 tog Andreas Handler initiativer til en sammenslutning af læger med idrætsmedicinsk interesse, hvilket endeligt i 1958 resulterede i den officielle dannelse af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS). Andreas Handler blev naturligt
valgt som DIMS første formand og beklædte posten helt frem til 1973.

Et landsdækkende idrætslægesystem etableres og DIMS
dannes

Selskabets første vedtægter og
den første kursusaktivitet

I 1955 blev der indgået en ny og permanent aftale
mellem DIF og DADL, som opstillede retningslinier for DIF´s ansættelse og aflønning af læger
med 1-2 timers ugentlig tjeneste med henblik på
profylaktiske undersøgelser af idrætsudøvere, men
uden ret til at behandle disse. Aftalen medførte, at
DIF nu, som Tipsloven også lagde op til, kunne
etablere det længe ønskede landsdækkende idræts-

I DIMS første vedtægter fra 1958 står anført, “at
selskabets formål er at fremme studiet af idrætsmedicin”, og “formålet skal søges opnået gennem
kursus- og foredragsvirksomhed, udsendelse af
periodiske idrætsmedicinske meddelelser, samarbejde med DIF samt deltagelse i internationalt
samarbejde med lignende udenlandske organisationer”.
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Andreas Handler var, sammen med DIF,
også hovedmanden bag de første idrætsmedicinske kurser. Kurset i 1958 fandt sted 20. - 22. oktober på Idrætshøjskolen i Vejle, mens kursus i 1959
blev afviklet på Rigshospitalet i perioden 18. - 19.
oktober. I oktober 1960 blev kursus igen afviklet
på Idrætshøjskolen i Vejle og denne gang med
deltagelse fra de andre nordiske lande. Kursernes
indhold var en blanding af gennemgang af regelsæt for de forskellige idrætsgrene i kombination
med kliniske demonstrationer. Hovedunderviseren
i de kliniske sessioner var overlæge Ove Bøje. Til
trods for at disse første idrætsmedicinske kurser
havde et meget praktisk og klinisk anvendeligt
indhold, var deltagerne stort set kun de “frelste”,
dvs idrætslægerne ansat under DIF. I det hele taget formåede DIMS i sine første mange leveår
ikke at tiltrække en medlemsskare ud over, hvad
der kunne rekrutteres fra idrætslægernes egen
kreds. Det var således naturligt, at DIMS i meget
høj grad fik funktion som en form for fagforening
for de af DIF ansatte idrætslæger.
DIMS første vedtægter fra 1958

Andreas Handler, selskabets formand 1958-1973
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FRA FAGFORENING TIL
TVÆRFAGLIGT SELSKAB
Erik Darre

En opgangstid på vej
Frem til først i 1970´erne lå DIMS medlemstal
nogenlunde konstant på 30 - 40 medlemmer. Men
midt i 1970´erne begyndte billedet så småt at vende. Et bevis kan findes i et statusbrev fra 1973 om
DIMS virksomhed, som blev forfattet af den nytiltrådte DIMS formand, overlæge Preben Thestrup Andersen. Statusbrevet blev oplæst på DIFs
årsmøde i 1974, og det fremgik her bl.a.: “DIMS
har haft den glæde, at kredse uden for idrætslægerne er begyndt at interessere sig for selskabet,
og vi har modtaget indmeldelse fra læger, som
ikke fungerer som idrætslæger”. I 1976 kunne selskabet mønstre 45 medlemmer, hvoraf DIF
idrætslæger udgjorde de 31. I 1977 var medlemstallet steget til 61.
Preben Thestrup Andersen var overlæge på
ortopædkirurgisk afdeling T på Københavns
Amtssygehus i Gentofte og DIMS anden formand
i perioden 1973-1984. Under Thestrups virke blev
der på denne afdeling grundlagt en dyb interesse

for det idrætsmedicinske område. Thestrup fandt
det af vital betydning, at der blev indledt en undervisning i faget idrætsmedicin. En sådan undervisning skulle tilbydes allerede fungerende idrætslæger og samtidig sørge for at udbrede kendskabet
til idrætsskadeproblematikken hos andre læger.
DIMS tog i konsekvens heraf initiativ til de såkaldte “Gentofte-symposier”, hvoraf det første
blev afholdt 26.-27. januar 1973. Frem til 1977
blev der i alt afviklet 5 symposier med forskelligartede emner. Symposiet 24.-25. januar 1975 om
træning i teori og praksis indeholdt, set i historisk
perspektiv, en meget bemærkelsesværdig session
om praktisk træningstilrettelæggelse. I sessionen
fortalte 3 danske aktive idrætsudøvere - og læger om deres erfaringer. Alle 3 læger opnåede en
idrætskarriere i den absolutte verdenselite: Sten
Smidt-Jensen (atletik), Niels Henry Secher (roning) og Jesper Tørring (atletik).
De økonomiske udgifter i forbindelse med
de igangsatte undervisningsaktiviteter blev drøftet
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på selskabets generalforsamling 25. januar 1975.
Der var enighed om at forsøge at videreføre aktiviteterne, og for fortsat at tiltrække kvalificerede
undervisere, skulle honorering også fremover følge de gældende takster i henhold til Lægeforeningens regler. Et princip der lige siden har været styrende for DIMS uddannelsesaktiviteter.
Det øgede aktivitetsniveau i selskabet betød, at bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i januar 1975 foreslog en udvidelse af
bestyrelsen fra de oprindelige 3 medlemmer til 5
medlemmer. Forslaget blev vedtaget, og Hans Salling og Jens Halkjær Kristensen blev valgt til de
nye bestyrelsesposter. Ved samme generalforsamling blev selskabets stifter Andreas Handler og
professor Ove Bøje valgt som æresmedlemmer af
selskabet.
I 1981 blev det ved hjælp af en privat donation muligt at gennemføre en idrætsmedicinsk
foredragsrække på KAS Gentofte. Disse såkaldte
“Gentofteforelæsninger” blev gennemført i løbet
af foråret 1981.
Intentionerne om at øge kendskabet til de
idrætsmedicinske problematikker gennem en aktiv
kursuspolitik fik den ønskede virkning, og i The-

strups regeringstid som formand for DIMS begyndte en gradvis vækst i selskabets medlemstal.
En vækst, som især kan spores i perioden fra 1980
- 1984, hvor der kan konstateres en stigning i
medlemstallet fra 63 til 167.
Den 23. oktober 1984 blev næstformanden
og fysiurgen Jens Halkjær Kristensen konstitueret
som formand for DIMS, da Preben Thestrup Andersen, grundet et stort arbejdspres ønskede at
træde tilbage. Ved den efterfølgende generalforsamling 8. december 1984 i Idrættens Hus i
Brøndby blev Jens Halkjær officielt valgt som formand for DIMS.

2.2.1981

23.2.1981

9.3.1981
6.4.1981

JAN 1973
JAN 1974
JAN 1975
OKT 1976
NOV 1977

Idrætsskader
Træning og skeletmuskulatur
Træning, teori og praksis
Columnaproblemer
Fodboldskader

Emner for de såkaldte “Gentofte-symposier” i
idrætsmedicin

16

11.5.1981

Niels Henry Secher:
“Idræt som en arbejdsfysiologisk model for maksimalt ar
bejde”
Stig Sonne Holm:
“Idrætsskaders epidemiologi
og samfundsøkonomiske konsekvens”
Birger Peitersen:
“Idrætspræstationer”
Palle Juul-Jensen:
“Skader på centrale og perifere nervesystem”
Arne Mosfelt Laursen:
“Idræts- og fysiologisk grundforskning”

Emner for “Gentofteforelæsningerne” i idrætsmedicin afholdt på KAS-Gentofte i 1981

Overlæge Preben Thestrup
Andersen, formand DIMS
1973-1984

Selskabets eksplosive vækst
Der er ingen tvivl om, at Jens Halkjær i 1984
overtog ledelsen af et selskab med et betydeligt
vækstpotentiale, men opgaven var i høj grad en
balancens kunst - mange nye medlemmer kom til
med mange nye ideer og intentioner, og alt skulle
gerne samles til enighed om en ny og fælles vej
frem for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.

Allerede ved generalforsamlingen i 1984
blev der vedtaget en række nye initiativer, som
bredt skulle tilgodese det hastigt voksende medlemstal. Der havde i en årrække været en tradition
for afholdelse af et fagligt indlæg før selskabets
generalforsamling, således også i 1984, hvor professor Einar Eriksson fra Stockholm foredrog om
knæskader. Det blev nu besluttet at udvide til et
fagligt møde af længere varighed, som skulle afholdes i tilknytning til selskabets generalforsamling. Den nyvalgte bestyrelse tog opfordringen op,
og efterfølgende har DIMS generalforsamling altid været afholdt i tilknytning til et fagligt møde af
en til flere dages varighed - et møde, som udviklede sig til et væsentligt uddannelsestilbud, nemlig
DIMS årsmøde. Det blev også i 1984 besluttet, at
generalforsamlingen fremover skulle afholdes alternerende øst og vest for Store Bælt og ikke kun
som tidligere i København. En beslutning, som
skal ses som tegn på et øget idrætsmedicinsk engagement uden for Storkøbenhavn - et engage-

Overlæge Jens Halkjær
Kristensen, formand DIMS
1984-1990.
Her siddende for bordenden
som leder af den danske delegation under forhandlinger ved
internationalt idrætsmedicinsk
møde i Idrættens Hus, Brøndby,
november 1987.
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Idrættens Hus, Brøndby
8.12.1984
Den Jyske Idrætshøjskole, Vejle
1.11. - 2.11.1985
Idrættens Hus, Brøndby
4.12. - 6.12.1986
Idrættens Hus, Brøndby
19.11. - 22.11.1987
Unges Hjems Højskole, Århus
18.11. - 19.11.1988
Idrættens Hus, Brøndby
3.11. - 4.11.1989
Odense Kongrescenter
23.11. - 24.11.1990
Københavns Amtssygehus i Gentofte 22.11. - 23.11.1991
Limfjordshotellet, Ålborg
20.11. - 21.11.1992
Mogenstrup Kro, Næstved
18.11. - 20.11.1993
Hotel Sheraton, København
24.11. - 27.11.1994
Golf Hotel, Viborg
16.11. - 18.11.1995
Vilvorde Kursuscenter, Gentofte
21.11. - 23.11.1996
Radisson SAS Scandinavia, Århus
27.11. - 29.11.1997
Radisson SAS Scandinavia, København 26.11. - 28.11.1998

Siden 1984 er DIMS generalforsamling blevet afholdt sammen med selskabets årsmøde og alternerende øst
og vest for Store Bælt.
I 1987 blev selskabets årsmøde dog
afholdt i København p.g.a. det samtidige møde i North West European
Chapter of FIMS.
Mødet i 1994 fandt sted samtidig
med afholdelse af 2nd Scandinavian
Congress of Sports Medicine.

ment, der i disse år også viste sig ved dannelsen af
lokale idrætsmedicinske interessegrupper i provinsen. Den første af disse grupper havde fundament i et meget aktivt miljø i Nordjylland, hvor
“Idrætsmedicin Nord” opstod i 1984. I de følgende år blev der dannet lokale idrætsmedicinske interessegrupper på Fyn, omkring Århus, omkring
Esbjerg og i Storstrøms-området.
Generalforsamlingen den 2. november
1985 på Idrætshøjskolen i Vejle var ikke blot den

DIMS årsmøde i november 1991 på KAS-Gentofte blev med
sine 240 deltagere en kæmpe succes og var et sikkert tegn på,
at selskabet var i gang med en eksplosiv vækst.
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første generalforsamling afholdt i provinsen, men
vil også blive husket for kampvalg om næstformandsposten, en beslutning om udvidelse af bestyrelsen fra fem til seks medlemmer og ikke
mindst for meget væsentlige beslutninger om at
påbegynde en revision af selskabets vedtægter,
øge kursusaktiviteten og undersøge mulighederne
for sponsorering af selskabets aktiviteter. Alt i alt
beslutninger affødt af selskabets hastigt stigende
medlemstal.

Nye vedtægter, medlemskategorier og medlemstal
Efter generalforsamlingen i 1985 besluttede bestyrelsen, at nedsætte et lovudvalg bestående af Sven
Bugge (nyvalgt næstformand) og Søren SchmidtOlsen (nyvalgt bestyrelsesmedlem) med det formål at udarbejde forslag til nye vedtægter for
DIMS. De nye vedtægter skulle, som vedtaget på
generalforsamlingen, åbne muligheder for en bredere medlemskreds end læger. Efter bearbejdning
i bestyrelsen og fremlæggelse til åben drøftelse i

DIMS Bulletin kunne bestyrelsen ved generalforsamlingen den 6. december 1986 i Idrættens Hus
fremsætte forslaget til de nye vedtægter for
DIMS.
Forslaget lagde op til introduktion af en ny
medlemskategori i DIMS - de såkaldte ekstraordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer af selskabet kunne, efter ansøgning og efterfølgende godkendelse på generalforsamlingen, optages fysioterapeuter, cand. scient.’er i idræt og
visse andre med en dokumenteret uddannelse inden for det idrætsmedicinske område. De ekstraordinære medlemmer ville også få sæde i selskabets bestyrelse med én repræsentant. Bestyrelsens
forslag om nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, dog med tilføjelse af
et ændringsforslag, som indførte en generel funktionstid for bestyrelsesposter på 6 år.
Efter vedtagelsen af de nye vedtægter voksede medlemstallet støt, og med godkendelsen af
de første 34 ekstraordinære medlemmer på generalforsamlingen i 1987, nåede selskabet op på i alt

Udvikling i DIMS medlemstal
(i selskabets første 20 år foreligger ingen valide
oplysninger om antallet af medlemmer)
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335 medlemmer. Ved samme lejlighed blev cand.
scient. Finn Mikkelsen valgt som den første repræsentant for de ekstraordinære medlemmer i
DIMS bestyrelse.
I de følgende 4-5 år steg selskabets medlemstal voldsomt op til et foreløbigt maksimum på
634 medlemmer i 1991. Efter et mindre fald i forbindelse med kontingentstigningen sammen med
introduktionen af Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, kan der registreres endnu en stigning frem mod det nuværende medlemsstal på 680-690 medlemmer, hvoraf ca. 130 udgøres af ekstraordinære medlemmer (se figur).
I 1988 blev der åbnet mulighed for firmamedlemsskab af DIMS, en mulighed, som konstant 7-9 firmaer siden har benyttet sig af.

Oprettelse af kursusudvalg/uddannelsesudvalg
Beslutningen på generalforsamlingen den 2. november 1985 om en øget kursusaktivitet førte til,
at der for første gang i selskabets historie blev
nedsat et egentligt kursusudvalg. Det første kursusudvalg bestod udelukkende af bestyrelsesmedlemmer og fungerede som sådant principielt under
formandens ledelse. Allerede i 1986 blev kursusudvalget suppleret med eksterne kræfter, og i forbindelse med Inge-Lis Kanstrups tiltrædelse som
formand for udvalget januar 1988 blev kursusudvalgets opgaver formelt formuleret og meddelt i
DIMS Bulletin nr. 4, 1988:
• Sørge for regelmæssig afholdelse af efteruddannelseskurser i DIMS-regi.
• Stimulere til og medvirke til afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for den
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1985 - 1986
1986 - 1987
1987 - 1995
1995 - 1997
1998 -

Jens Halkjær Kristensen
Jens Elers
Inge-Lis Kanstrup
Per Hölmich
Finn Johansen

Formænd for DIMS kursusudvalg (til 1989)
og uddannelsesudvalg (fra 1989)

primære sundhedssektor.
• Arbejde for afholdelse af kurser med idrætsmedicinsk indhold inden for relevante speciallægeuddannelser.
• Samarbejde med DIMS bestyrelse om rammer
for en speciallægeuddannelse i idrætsmedicin.
• Stimulere til/medvirke til idrætsmedicinsk uddannelse inden for relevante, ikke-lægelige specialer (f.eks. fysioterapi).
I 1989 blev det besluttet at omdøbe udvalget til DIMS uddannelsesudvalg, og ved samme
lejlighed fik en repræsentant for DIMS fysioterapeut-medlemmer sæde i udvalget.
Ved generalforsamlingen den 25. november
1994 blev uddannelsesudvalgets arbejde yderligere formaliseret, idet et af bestyrelsen udarbejdet
kommissorium for selskabets uddannelsesudvalg
blev vedtaget. I kommissorium blev det bl.a slået
fast, at udvalget skal bestå af 6-8 personer, hvoraf
formanden udpeges af bestyrelsen, mindst et medlem skal være læge under uddannelse (ikke-speciallæge) og mindst et medlem skal være valgt af
og blandt de ekstraordinære medlemmer. Kom-

missorium fastlagde følgende opgaver for det nye
uddannelsesudvalg:
• Udvikle den idrætsmedicinske uddannelse på
alle niveauer.
• Koordinere og organisere den teoretiske del af
uddannelsen under hensyntagen til de enkelte
medlemmers uddannelsesmæssige og sociale/økonomiske status.
• Rådgive bestyrelsen i uddannelsesspørgsmål.
• Stimulere andre faglige organisationer (lægelige
og fysioterapeutiske), individuelle medlemmer eller grupper til uddannelse inden for området.
Disse rammer, herunder også den ledsagende budget- og regnskabsforpligtelse, er fortsat styrende for uddannelsesudvalgets virksomhed.

DIMS får et logo
I takt med det stigende antal medlemmer i selskabet og det øgede aktivitetsniveau opstod et naturligt behov for at tydeliggøre selskabets eksistens
over for omgivelserne - selskabet måtte have sit
eget logo. Der var i bestyrelsen enighed om, at det
nye logo burde findes efter en konkurrence blandt
selskabets medlemmer. En medlemskonkurrence,
med et par løbesko som præmie, blev efterfølgende udskrevet i DIMS Bulletin nr. 2, april 1987.
Seks af selskabets medlemmer reagerede på opfordringen og indsendte forslag. Efter lange overvejelser faldt valget på et af Sven Bugge indsendt
forslag. I argumentationen for valget fremførte
dommerkomiteen bestående af Jens Halkjær Kristensen, Erik Darre og Per Bugge, at det valgte
logo på en afbalanceret måde udtrykte både selskabets nationale, lægefaglige og idrætslige tilhørsforhold.

DIMS har siden 1987 haft dette logo, som er
designet af DIMS daværende næstformand
Sven Bugge

Selskabets nye logo kom straks til sin ret på det
officielle DIMS brevpapir og fra januar 1988 også
på forsiden af DIMS Bulletin. I de følgende år
blev lanceret en række PR-effekter med selskabets
logo. Størst opmærksomhed vakte uden tvivl selskabets hvide slips med logo, som blev præsenteret i forbindelse med North West European Chapter mødet i København, november 1987. Senere
sås logo på manchetknapper, knaphulspinde, Tshirts og vinetiketter. DIMS havde i 1988 nedsat
et PR-udvalg med repræsentation af såvel læger
som fysioterapeuter, og i de følgende år gjorde
dette udvalg et stort arbejde i markedsføringen af
selskabet, bl.a. gennem udarbejdelse af informationsfoldere. PR-udvalget blev nedlagt i 1991, og
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DIMS hvide slips med selskabets
logo blev præsenteret ved North
West European Chapter of FIMS
mødet i København 1987 og vakte
stor opmærksomhed.
Her hos (fra venstre mod højre)
professor Moira O´Brien (IRL), Dr.
Henry Robson (UK) og miss Robson (UK).

evt. fremtidige PR-opgaver blev henlagt direkte
under bestyrelsen.

Etiske regler for DIMS
Et tydeligt bevis på DIMS kraftigere profilering
over for omgivelserne var beslutningen om at udgive et sæt etiske regler gældende for alle medlemmer af selskabet. Reglerne lå meget tæt op ad
Svensk Idrottsmedicinsk Förenings “Etiska regler
för idrottsmedicinsk verksamhet”, dog tilpasset
danske forhold, efter bl.a. kommentarer fra etisk
komité under Den almindelige danske Lægeforening. De etiske regler blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i DIMS den 22. november
1991. Reglerne omhandler generelle forhold i forbindelse med patientbehandling og særlige forhold forbundet med den idrætsmedicinske virk-
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somhed, som f.eks. krav til uddannelse, træning af
børn og unge, idrætsmedicinerens relationer til ledere/trænere, dopingproblematik m.v. (Appendix
3).

IDRÆTSMEDICINSKE
UDDANNELSESAKTIVITETER
Erik Darre

Jægersborg kurserne - Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1
og trin 2
DIMS væsentligste kursusaktivitet har i en lang
årrække været de såkaldte Jægersborg kurser, som
i samarbejde med Forsvarets Sanitetsskole er blevet afholdt på Jægersborg Kaserne nord for København. Disse kursers oprettelse daterer sig tilbage til 1974, hvor Jens Halkjær Kristensen og
Thorsten Ingemann Hansen introducerede en undervisning i idrætsmedicin i form af kursus for
værnepligtige læger ved Forsvarets Sanitetsskole.
I 1981 lykkedes det, efter forhandlinger med Forsvarets Sanitetsskole, at udvide varigheden af det
idrætsmedicinske kursusmodul til 5 dage (ca. 40
timer), og samtidigt blev der åbnet mulighed for,
at op til 5 medlemmer af DIMS kunne deltage på
hvert af de to til tre årlige idrætsmedicinske kurser.
I 1986 fremkom Københavns Universitet
med tanker om at introducere et postgraduat un-

dervisningstilbud i idrætsmedicin. På initiativ af
DIMS blev der efterfølgende indgået en samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet, Forsvarets Sanitetsskole og DIMS om et fælles postgraduat idrætsmedicinsk kursus. Resultatet af den
nye aftale sås 6. - 10. oktober 1986, hvor det første Universitetskursus i idrætsmedicin blev gennemført på Jægersborg Kaserne til erstatning for
det tidligere Jægersborg kursus. Kursus omfang
var udvidet med aftensessioner, og den nye aftale
åbnede samtidigt mulighed for, at flere af DIMS
medlemmer kunne deltage.
Med årene blev de emner, som ønskedes
behandlet på Universitetskursus i idrætsmedicin
flere og flere, og kunne efterhånden ikke rummes
inden for ét modul. Der opstod behov for en opsplitning af kursus, og tanker om en niveaudeling
af kursus kom på tale. Samtidigt havde DIMS i
1991 indledt et samarbejde med de idrætsmedicinske selskaber i Sverige og Norge om en fælles uddannelsespolitik. Samarbejdet resulterede i enig-
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Siden 1974 har der flere gange
årligt, i et samarbejde mellem
Forsvarets Sanitetsskole og
DIMS, været afholdt idrætsmedicinske kurser på Jægersborg
Kaserne

hed om et af DIMS udarbejdet forslag til beskrivelse af formål og indhold i idrætsmedicinske kurser på to niveauer i de tre lande.
I Danmark blev resultatet “Universitetskursus i idrætsmedicin trin 1” og “trin 2”. Der blev
fortsat gennemført to trin 1 kurser årligt, begge
som tidligere på Forsvarets Sanitetsskole. Målgruppen for trin 1 kurserne blev de værnepligtige
læger og andre forholdsvis nyuddannede læger
med interesse for idrætsmedicinen. Det nye trin 1
kursus blev væsentligt mere praktisk klinisk orienteret, og der blev i stor grad lagt vægt på indøvelse af klinisk undersøgelsesteknik, og de populære patientklinikker med skadede soldater fra
hærens tjenestesteder blev bibeholdt.
Det første trin 2 kursus blev afholdt i oktober 1993 på Gentofte Hotel og havde som målgruppe læger med en vis erfaring i idrætsmedicinen. Trin 2, som siden er blevet gennemført én
gang årligt, behandler idrætsmedicinen ud fra en
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noget mere videnskabelig indfaldsvinkel ved
hjælp af absolut førende eksperter inden for de aktuelle områder.
I perioden fra 1981 og frem til i dag har
disse kurser konstant været blandt DIMS væsentligste kursustilbud. Initiativtageren til det første
Jægersborg kursus i 1974, Jens Halkjær Kristensen, har haft en utrolig betydning for udviklingen
af trin 1 og 2 kurserne og har helt frem til 1998
været kursusleder på stort set samtlige kurser. I
oktober 1997 blev Universitetskursus trin 1 for
første gang gennemført uden for København,
nemlig på Ryes Kaserne i Fredericia, og fremover
planlægger DIMS uddannelsesudvalg en alternerende placering vest og øst for Storebælt af såvel
trin 1 og trin 2 kursus.

Idrætsmedicinske kurser på
vintersportssteder
Sideløbende med Jægersborg kursernes udvikling

satte selskabets kursusudvalg, under Inge-Lis
Kanstrups ledelse, gang i en ny type kurser idrætsmedicinske kurser, som blev afholdt på vintersportssteder. Det første kursus fandt sted i 1989
i Val Claret, Tignes, Frankrig, hvor emnet var
“vintersportsmedicin”, som blev doseret i både teori og praksis. Disse årlige kurser, som snart blev
kendt under “Tignes-kurserne”- selvom de også
fandt sted på andre lokaliteter, har udviklet sig til
sande klassikere i selskabets kursustilbud. Emneområderne har været forskellige fra kursus til kursus og har i årenes løb dækket en meget stor del af
det idrætsmedicinske virkefelt.
Som et resultat af arbejdet med disse kurser
lykkedes det i 1994 Uddannelsesudvalget, med
bl.a. støtte fra Team Danmark, at samle en række
af underviserne omkring udarbejdelsen af en
egentlig lærebog i idrætsmedicin. Resultatet “Syn-

opsis om idrætsskader” blev med sin gennemgang
af de vigtigste idrætsmedicinske områder - set ud
fra en praktisk idrætsmedicinsk synsvinkel - en
stor succes.

Kurser i idrætsmedicin relateret
til idrætsgrene
De første idrætsmedicinske kurser på Idrætshøjskolen i Vejle fokuserede under Andreas Handlers
ledelse i høj grad på de enkelte idrætter, deres regler, risici og skader. Denne tradition har DIMS bevaret, og specielt fra begyndelsen af 1980´erne
har disse kurser været et væsentligt element i
DIMS kursuspolitik.
I Danmarks nationalidræt nummer 1 - fodbold - har DIMS arrangeret idrætsmedicinske kurser med ca. 10 års intervaller, nemlig i 1977, 1987
og 1999. I håndboldmedicin blev kursus afviklet i

Praktiske færdigheder som skigymnastik indgår som en naturlig del af undervisningen på
DIMS “Tignes Kurser”
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1991, og som ved de seneste fodboldmedicinske
kurser, blev den teoretiske undervisning kombineret med overværelse af kamp på eliteniveau.
Ved stævner i kampsport idrætter foreskriver loven, at der skal være læge til stede. Med
henblik på at uddanne læger til sådanne opgaver
har der i DIMS regi været afholdt kurser for stævnelæger i 1984 og i 1990.
Et populært kursus, som i høj grad stillede
store krav til deltagernes fysik, var kursus i
bjergsportsmedicin, som DIMS har afholdt i Chamonix, Frankrig i 1992, 1993 og 1995.
I samarbejde med Faggruppen for Idrætsfysioterapi (FFI) gennemførte DIMS i perioden
27.9.1996 til 29.9.1996 et meget vel besøgt kursus
i løbemedicin på Vingstedcentret ved Vejle. Dette
kursus har indtil videre været det eneste, som er
blevet gennemført i samarbejde med FFI, men
DIMS Uddannelsesudvalget har intentioner om at
følge succesen op med flere kurser med denne naturlige samarbejdspartner.

Idrætsmedicinske kollokvier og
aftenarrangementer
Den 28. oktober 1988 blev der på Rigshospitalet,
efter initiativ af Jens Halkjær Kristensen, indledt
en tradition med afholdelse af idrætsmedicinske
kollokvier én gang om måneden i semesterperioderne. I begyndelsen tog de én time varende kollokvier udgangspunkt i røntgenbilleder, men senere blev udgangspunktet patienttilfælde fra idrætsklinikken på Rigshospitalet eller tilfælde medbragt af deltagerne. Disse kollokvier blev gennemført regelmæssigt frem til 1994.
Fra 1996 udvidede DIMS Uddannelsesud-
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Forside til lærebogen “Synopsis om idrætsskader” - udgivet af DIMS Uddannelsesudvalg i 1994
valg sit tilbud ved at introducere de såkaldte
“idrætsmedicinske aftenarrangementer”. Arrangementerne blev gennemført på Rigshospitalet i semestermånederne, og typisk blev der afviklet 3
møder pr. semester. Emnerne var af bred idrætsmedicinsk interesse, eksempelvis var indholdet af
de første 3 møder: “skulderdiagnostik - diagnostiske muligheder ved ikke-traumatiske skulder-

til, at der også skulle udvikles undervisning på
prægraduat niveau i idrætsmedicin. Dette blev
også støttet af de idrætsmedicinske interessegrupper blandt studenterne, som opstod primært ved
Københavns og Århus Universitet.
Siden 1991 er det lykkedes at etablere en
sådan undervisning ved Københavns Universitet
som led i de såkaldte valgfri kurser og ophold
(VKO). De første kurser var af to dages varighed,
men blev i 1996, efter et samarbejde mellem
SIMS (Studenternes Idrætsmedicinske Selskab)
og DIMS udvidet til et kursus af fem dages varighed. På Odense Universitet blev det første officielle studenterkursus i idrætsmedicin gennemført
i 1998, mens man i Århus etablerer dette prægraduate undervisningstilbud i 1999.

Kursus i løbemedicin gennemførte DIMS i et
samarbejde med Faggruppen for Idrætsfysioterapi (FFI)
smerter”, “ultralyddiagnostik i idrætsmedicinen”
og “tape og bandager - virker det og hvordan?”.

Studenterkursus i idrætsmedicin
Som et led i samarbejdsaftalen mellem DIMS,
Københavns Universitet og Forsvaret omkring
Universitetskursus i idrætsmedicin var der lagt op
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ET SPECIALE I IDRÆTSMEDICIN
- ELLER HVAD ?
Erik Darre

DIMS Specialeudvalg
I DIMS historie har debatten om at etablere et
egentligt lægeligt speciale i idrætsmedicin flere
gange været til diskussion. Det generelle indtryk
af de interne drøftelser i selskabet gennem årene
har dog været, at faget idrætsmedicin er for bredt
til at kunne rummes i ét enkelt speciale.
På baggrund af fortsat livlige drøftelser på
dette område besluttede bestyrelsen for DIMS dog
i sommeren 1990 at nedsætte et udvalg (“DIMS
Specialeudvalg”), som skulle kulegrave forholdene.
Udvalget fik følgende kommissorium:
“Udvalgets opgave er dels at vurdere, hvordan
det idrætsmedicinske interesseområde formelt
kan “løftes” - herunder at vurdere mulighederne for oprettelse af et idrætsmedicinsk subspeciale - og dels at udarbejde forslag til løsningsmodeller”.

Som medlemmer af udvalget blev følgende valgt:
• privat praktiserende læge Sven Bugge
• ortopædkirurg, dr. med. Uffe Jørgensen
• reumatolog, dr. med. Jens Halkjær Kristensen
(formand)
• ortopædkirurg, dr. med. Jørgen Lauritzen
• speciallæge i intern medicin og kardiologi Peter
Schnohr.
“Specialeudvalgets” rapport udkom i september 1993. Vedrørende en etablering af idrætsmedicinen som speciale/subspeciale konkluderede
rapporten: “Den idrætsmedicinske “specialist” må
være en person med uddannelse i et grundspeciale
(almen medicin, ortopædisk kirurgi, reumatologi,
klinisk fysiologi, kardiologi o.s.v), som “udover”
specialets grunduddannelse har erhvervet sig de
særlige idrætsmedicinske kvalifikationer, som netop det pågældende grundspeciale kan suppleres
med. Altså efter dagens terminologi, en speciallæge med et ekspertområde i idrætsmedicin.
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Udvalgets rapport blev, efter vedtagelse på
selskabets generalforsamling den 19. november
1993, fremsendt til Sundhedsstyrelsen den 8. december 1993 med henblik på forhandlinger omkring etablering af et ekspertområde i idrætsmedicin knyttet til de eksisterende relevante specialer primært almen medicin, ortopædisk kirurgi, reumatologi og klinisk fysiologi.

Forhandlinger med Sundhedsstyrelsen
Hele Sundhedsstyrelsens Specialistnævn var allerede ved et temamøde om idrætsmedicin den 18.
maj 1992 blevet informeret om selskabets tanker
vedrørende etablering af et ekspertområde i
idrætsmedicin, og nævnet blev ved samme lejlighed introduceret til en foreløbig udgave af DIMS
Specialeudvalgs rapport. Specialistnævnet var tilfreds med orienteringen, og Sundhedsstyrelsen
ville indkalde til et nyt møde, når selskabets rapport var endeligt udarbejdet.
Vedrørende den meriterende teoretiske uddannelse i idrætsmedicin var trin 1 og 2 kurserne
allerede beskrevet og vel gennemprøvede. Selskabet havde udarbejdet oplæg til trin 3 og 4 kurser,
som var tiltænkt at indgå som henholdsvis A-kurser (led i uddannelsesstillingen inden for det pågældende speciale) og E-kurser (efteruddannelseskurser). Beskrivelser af disse kursusforløb blev
fremsendt til Sundhedsstyrelsen sammen med
DIMS Specialeudvalgs rapport i december 1993.
På grund af presserende sager i Sundhedsstyrelsen var det det først muligt at få etableret et
møde den 15. juni 1994. DIMS var på mødet repræsenteret ved sin formand Erik Darre samt Mi-
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chael Kjær og Sundhedsstyrelsen ved Specialistnævnets forretningsudvalg ledet af nævnets formand overlæge, dr. med. Hans Karle. Selskabets
tanker blev primært positivt modtaget af Specialistnævnet, hvis formand dog ønskede DIMS aktive medvirken til beskrivelse af de nødvendige kliniske “idrætsmedicinske” uddannelsesforløb inden for de relevante specialer. DIMS iværksatte
umiddelbart herefter dette arbejde ved nedsættelse
af specialespecifikke arbejdsgrupper indenfor ortopædkirurgi, reumatologi, klinisk fysiologi og almen medicin. I marts 1995 fremsendte selskabet
sit grundigt gennemarbejdede forslag med beskrivelse af kvalitative og kvantitative krav til en
idrætsmedicinsk ekspertuddannelse inden for de
omtalte specialer.
Desværre var vindene i Sundhedsstyrelsen
nu vendt, og efter mødet med Specialistnævnets
forretningsudvalg den 13. november 1995, måtte
DIMS formand Allan Buhl Nielsen konstatere, at
styrelsen, til trods for mange roser til DIMS beskrivelse af uddannelsesforløb, ikke længere ønskede etablering af et ekspertområde i idrætsmedicin i Danmark.
DIMS arbejde med et ekspertområde har
dog ikke været forgæves. Vi kan i dag konstatere,
at der nu afvikles både A- og E-kurser i idrætsmedicin inden for de tidligere omtalte specialer, og
ved opslag af stillinger med idrætsmedicinsk indhold efterspørges i dag væsentlige ingredienser fra
DIMS uddannelseskrav til det idrætsmedicinske
ekspertområde.

MEDLEMSBLADET
Erik Darre

De første år
I de første mange år af selskabets eksistens var der
ingen regelmæssig og formaliseret kommunikation til medlemmerne. I takt med et stigende medlemstal øgedes imidlertid også behovet for sådan
kommunikation. På selskabets generalforsamlingen den 14. februar 1981 blev der under debatten
om formandens beretning rejst et ønske om øget
informativ virksomhed fra bestyrelsen side, og
som resultat heraf blev det vedtaget at nedsætte et
udvalg, som skulle undersøge mulighederne for
oprettelse af et tidsskrift for Dansk Idrætsmedicinsk selskab. Udvalget fik straks navn af redaktionskomité og kom til at bestå af Jens Halkjær Kristensen, Inge-Lise Kanstrup og Niels Hejgaard,
repræsenterende henholdsvis de medicinske, fysiologiske og kirurgiske aspekter af selskabets virkefelt. Selskabets formand Preben Thestrup Andersen tog senere sagen op på bestyrelsesmødet
den 26. september 1981. Det blev vedtaget, at den
ved generalforsamlingen nedsatte redaktionskomité, suppleret med selskabets sekretær Anette Lassen, skulle mødes den 5. november 1981 på Emanuel Roses kontor, daværende generalsekretær i

DIF, for at etablere udgivelsen af et tidsskrift under navnet DIMS Bulletin.

DIMS Bulletin
På redaktionsmødet blev det vedtaget, at DIMS
Bulletin skulle udkomme ca. 4 gange årligt og hovedsagelig fungere som en informationskilde til
medlemmerne med emner som artikel-/mødereferater, annoncering af kurser, møder og symposier
samt anmeldelser af idrætsmedicinsk litteratur.
Det var et ønske at undgå kommerciel annoncering i DIMS Bulletin, og Emanuel Rose ville sørge for ansøgning om midler til trykning af bladet.
Det første nummer af DIMS Bulletin med selskabets formand som ansvarshavende redaktør kunne
således komme på gaden i december 1981 trykt på
DIFs trykkeri.
DIMS Bulletin holdt sig aktivt på banen
indtil sidste nummer udkom i maj 1997. I hele perioden har selskabets formand fungeret som ansvarshavende redaktør. Selskabets sekretær har
konstant været den gennemgående og koordinerende kraft i det redaktionelle arbejde. Siden 1983
blev denne funktion varetaget af Birthe Jochum-
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sen, som også formelt kom til at indgå i redaktionsudvalget. Redaktionsudvalget forblev iøvrigt
uændret frem til 1986, hvor Uffe Jørgensen afløste
Niels Hejgaard efter dennes alt for tidlige død.
Som konsekvens af generalforsamlingsbeslutningen den 6. december 1986 om at udvide selskabets medlemskreds til at omfatte ikke-lægelige
medlemmer kunne fysioterapeut John Verner i
1988 erstatte Inge-Lise Kanstrup i redaktionsudvalget. Fra 1989 og frem til 1997 kom redaktionsudvalget udelukkende til at bestå af den ansvarshavende redaktør og selskabets sekretær.
Format og layout
DIMS Bulletin har gennem hele perioden været
udsendt i A5-format og har på mange måder haft
den samme overordnede opbygning. På omslagets
forside stod anført bladets navn og indhold, på
omslagets bagside oplysninger om selskabet, herunder sammensætning af bestyrelse og redaktions-

udvalg samt på første og anden side oversigt over
idrætslæger i DIF og bladets leder.
Bladets layout har i stor udstrækning været
den samme, men enkelte ændringer har fundet
sted, som samtidig også giver et billede af en række væsentlige beslutninger i selskabets historie.
I DIMS Bulletin nr. 2 i 1987 kunne vi for
første gang se kommercielle annoncer i bladet.
Dette var et resultat af det arbejde, som havde
fundet sted i sponsorudvalget, som var blevet nedsat efter generalforsamlingen i 1985 med det formål at skabe muligheder for større økonomisk
støtte til DIMS. Sponsorudvalget var nedsat under
bestyrelsen, og de første medlemmer af udvalget
var Per M. Bugge, Søren Schmidt-Olsen og Sven
Bugge. Per M. Bugge meddelte på udvalgets vegne i sin leder, at det ville være ønskværdigt med
flere forskellige annoncører i bladet, idet DIMS
ikke ønskede udelukkende at knytte sig til ét bestemt firma.

De tre forskellige forsider,
som har kendetegnet DIMS
Bulletin gennem dens 17 års
levetid.
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Annoncernes indtog i DIMS Bulletin betød samtidig, at der nu åbnedes muligheder for farvetryk. I
januar nummeret i 1988 sås den første forside i
farver, og her var det tidligere logo for bladet, diskoskasteren med forbinding om armen, erstattet af
et flot farvetryk af selskabets nye logo i venstre
hjørne på bladets forside. I april nummeret i 1992
blev selskabets logo centreret på forsiden og bladet navn blev fremhævet med hvid tryk på en rød
baggrund. Denne udformning af forsiden holdt sig
til det sidste nummer af Bulletinen i 1997.

Litteraturservice
På generalforsamlingen den 9. december 1983
blev der af Uffe Jørgensen stillet forslag om etablering af en litteraturorientering til medlemmerne i
form af en jævnlig udsendelse af indholdsfortegnelser fra en række internationale idrætsmedicinske tidsskrifter. Bestyrelsen arbejdede videre med
området og kunne i juni 1985 lancere DIMS Tidsskrift Service. Der var med Medicinsk Bibliotek
på Rigshospitalet indgået en aftale, hvor DIMS
abonnerede på nogle udvalgte tidsskrifter, som så
blev opbevaret og var tilgængelige på biblioteket.
Ordningen omfattede initialt tidsskrifterne American Journal of Sports Medicine, International
Journal of Sports Medicine, Medicine and Science
in Sports and Exercise samt Yearbook of Sports
Medicine. De aktuelle indholdsfortegnelser blev
udsendt til medlemmerne, som så kunne rekvirere
fotokopier af ønskede artikler. Ordningen blev
meget vel modtaget, og det blev snart nødvendigt
at ansætte en lønnet medarbejder til at forestå det
praktiske arbejde i forbindelse med ordningen.
Tidsskriftholdet er løbende blevet justeret, og ord-

ningen, som fortsat er fungerende, er i dag et af de
væsentligste og mest populære tilbud til selskabets medlemmer. Lige siden lanceringen i 1985
har Jens Halkjær Kristensen stået for den overordnede styring af DIMS Tidsskrift Service.

Dansk Sportsmedicin
Til trods for at DIMS medlemmer med Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
fra 1991 havde fået et tidsskrift med et indhold af
original idrætsmedicinsk litteratur på et højt videnskabeligt niveau, eksisterede der fortsat i selskabet et ønske om et tidsskrift, som på en gang
kunne opfylde behovet for medlemsinformation
og for artikler omhandlende det praktiske kliniske
arbejde inden for idrætsmedicinen. Et sådant tidsskrift måtte forventes at kunne tiltrække en bred
læserskare af både fysioterapeuter og læger. Det
var således naturligt for DIMS at indlede et samarbejde om projektet med Faggruppen for Idrætsfysioterapi (FFI).
Det første møde omkring etableringen af
det nye tidsskrift fandt sted den 30. Maj 1995 i
Idrættens Hus, hvor DIMS var repræsenteret ved
Allan Buhl og Erik Darre, mens FFI deltog med
Gorm H. Rasmussen og Henning Langberg. Det
blev planlagt, at det nye tidsskrift skulle udkomme i A4-format 4 gange årligt og med et sidetal på
20 - 24 sider pr. nummer. Finansieringen ville blive lagt an på annonceindtægter, men en mindre
kontingentstigning viste sig også nødvendig. Samtidigt med introduktionen af det nye tidsskrift ville
de to organisationers medlemsblade “DIMS Bulletin” og “Trykpunktet” ophøre med at udkomme.
Den 15. august 1997 kunne det første num-
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mer af “Dansk Sportsmedicin” sendes på gaden
som et vellykket resultat af samarbejdet mellem
DIMS og FFI. Et samarbejde som på smukkeste
måde blev symboliseret med de to selskabers logo
på den farvestrålende forside og inde i bladet med
en leder af formanden for DIMS, Allan Buhl, og
formanden for FFI, Gorm H. Rasmussen. Samarbejdet mellem de to organisationer lader sig ligeledes aflæse i redaktionens sammensætning med
tre medlemmer fra hver gruppe, således Allan

Buhl, Arne Gam og Uffe Jørgensen fra DIMS og
Nina Schriver, John Verner og Leif Zebitz fra FFI.
“Dansk Sportsmedicin” har fået en overvældende modtagelse og har formået at opfylde
intentionerne, endog med et udvidet sidetal i forhold til det planlagte. Tidsskriftet er nu kommet
godt ind i sin 3. årgang, og DIMS Litteratur Service er blevet fortsat som en naturlig del af tidsskriftet og nu til glæde for både DIMS og FFI
medlemmer.

Forsiden af det første
nummer af “Dansk
Sportsmedicin”
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NORDISK SAMARBEJDE
Erik Darre

Det spirende samarbejde
Det nordiske samarbejde var i de første næsten 30
år noget sporadisk og i hvert fald ikke af formel og
fast struktureret karakter. Det skal indrømmes, at
DIMS op gennem 60´erne og 70´erne på ingen
måde var toneangivende på dette område, men
stod en del i skyggen af de større og mere aktive
søsterselskaber Svensk Idrottsmedicinsk Förening,
stiftet i 1952 og Norsk Idrettsmedisinsk Forening
fra 1966. I forbindelse med DIMS generalforsamling den 9. december 1983 drøftedes en henvendelse fra det svenske og norske idrætsmedicinske
selskab omkring etablering af et formelt nordisk
samarbejde på området. Tiden var ikke moden i
Danmark endnu, og konklusionen blev, at man fra
dansk side ikke ønskede at gå ind for etablering af
en nordisk idrætsmedicinsk forening, som foreslået. Det var holdningen, at hovedkræfterne internationalt fortsat skulle lægges i det etablerede samarbejde inden for den nordvesteuropæiske idrætsmedicinske gruppe (North West European Chapter of
FIMS). Dog opfordrede generalforsamlingen til at
øge den gensidige information om møder og kur-

ser i de respektive nordiske foreninger.
På norsk initiativ blev der for første gang
afholdt en fællesnordisk konference i idrætsmedicin (1st Scandinavian Conference in Sports Medicine) i perioden 27. - 30. marts 1977 på Beitostølen i Norge. Den anden skandinaviske konference
lod vente på sig og fandt sted 9. - 15. marts 1986 i
den norske lægeforenings nyindrettede kongrescenter, Soria Moria ved Holmenkollen i Oslo. Fra
norsk side havde man inviteret til dansk deltagelse
i organisationskomiteen, Jens Halkjær Kristensen
og Thorsten Ingemann Hansen varetog denne opgave. Konferencen blev en stor succes med ca.
200 deltagere (heraf 26 danske læger) og ialt 35
foredrag (heraf to danske, Finn Bojsen-Møller:
“Functional anatomy of the connective tissue
structures of the lower extremity” og Rasmus
Bach Andersen: “Anti-inflammatory medication”). Den anden skandinaviske konference blev
den sidste i rækken, og ideen med fælles nordiske
konferencer/kongresser i idrætsmedicin blev først
igen taget op, da etableringen af en formel nordisk
idrætsmedicinsk forening var en realitet.
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Et formelt nordisk samarbejde
indledes
I forlængelse af mødet i North West European
Chapter of FIMS i Trondheim blev der den 29.
november 1986 afholdt et møde mellem repræsentanter fra de idrætsmedicinske selskaber i Danmark (Erik Darre og Thorsten Ingemann Hansen),
Finland (Marku Alén), Norge (Lars Engebretsen)
og Sverige (Per Renström og Christer Åkermark).
Mødet var indkaldt på initiativ af Norge, og formålet var drøftelser omkring udgivelse af et fælles
nordisk tidsskrift i Idrætsmedicin, som skulle markere sig med en høj videnskabelig standard. Der
var hurtigt enighed om at gå videre med ideen i
alle 4 lande. Finland, som var det eneste land, der
i forvejen udgav et videnskabeligt idrætsmedicinsk tidsskrift (“Scandinavian Journal of Science

and Sports in Medicine”) erklærede sig endog villig til at lade dette tidsskrift, inklusive dets finansielle offentlige støtte, sammensmelte med en
kommende publikation. Det blev vedtaget at tage
kontakt til forlag i Danmark, Norge og Sverige for
at forespørge om samarbejdsmulighederne. DIMS
bestyrelse valgte efterfølgende Erik Darre til at
forestå det videre arbejde med etablering af dette
nordiske samarbejdsprojekt. Det blev hurtigt klart,
at det ville blive nødvendigt at oprette en formel
nordisk idrætsmedicinsk forening, dersom projektet skulle realiseres og bindende aftaler med forlag
indgås.

Scandinavian Foundation of
Medicine and Science in
Sports
Møderne var talrige i den følgende tid. Det blev
besluttet, at den fælles nordiske sammenslutning
skulle indeholde tidsskriftets navn, og som det
fremgår af det følgende, blev der enighed om
kompromiset “Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports”. Foundation skulle
have to hovedformål: For det første at udgive et
fælles idrætsmedicinsk tidsskrift og for det andet
at arrangere konferencer inden for det idrætsmedicinske område. Det var en langsommelig proces at
få forfattet Foundations vedtægter, men omsider
lykkedes det at opnå enighed, og på mødet den 20.

Oprettelsesdokumentet for Scandinavian Foundation (oprindeligt “Society”) of Medicine and
Science in Sports
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oktober 1989 kunne to repræsentanter fra hvert
lands bestyrelse underskrive dokumentet - Scandinavian Foundation of Medicine and Science in
Sports var dannet.
I forbindelse med mødet i Oslo blev der
ikke konstitueret nogen egentlig bestyrelse, men
det blev vedtaget, at Erik Darre skulle fungere
som koordinator, indtil den formelle konstituering
kunne finde sted. Dette skete på mødet i Stockholm 4. januar 1991, hvor Lars Engebretsen (No)
blev valgt som præsident og Inge-Lis Kanstrup
som president elect og generalsekretær. Hvert land
skulle i følge vedtægterne have 2 pladser i bestyrelsen, og præsidentposten skulle besættes på omgang landene imellem for perioder af 2 års varig-

Præsidenter i Foundation

hed. Egentlige generalforsamlinger i Foundation
blev først en realitet, efter at de nordiske idrætsmedicinske kongresser blev introduceret i 1992.

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
Den 6. januar 1987 tog DIMS skriftlig kontakt til
forlaget Munksgaard, og den 21. Januar 1987
fandt det første af en række møder sted mellem
forlagets direktør Peter Hartmann, tidsskriftredaktøren Hanne Stahlschmidt og Erik Darre fra
DIMS. Munksgaard var straks meget interesseret i
projektet, og da de samtidig var i stand til at opstille den mest favorable ordning for samarbejdet,
valgte Foundation det danske forlag som den

Danske bestyrelsesmedlemmer

1991-92

Lars Engebretsen (Norge)

Inge-Lis Kanstrup
Erik Darre
supl. Jens Halkjær Kristensen

1992-94

Inge-Lis Kanstrup (Danmark)

Erik Darre
supl. Jens Halkjær Kristensen

1994-96

Lennart Kaijser (Sverige)

Inge-Lis Kanstrup
Erik Darre
supl. Jens Halkjær Kristensen

1996-98

Pekka Kannus (Finland)

Allan Buhl Nielsen
Klaus Bak
supl. Jens Halkjær Kristensen
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kommende udgiver af tidsskriftet.
Sideløbende med forhandlingerne med
Munksgaard blev der arbejdet på højtryk for at
opnå enighed landene imellem omkring tidsskriftets udformning og indhold. Diskussionerne var
især intense omkring tidsskriftets navn og om,
hvorvidt indholdet hovedsageligt skulle være traumatologisk orienteret eller have et mere bredt
idrætsmedicinsk sigte. Det mest naturlige navn for
det nye tidsskrift ville være “Scandinavian Journal

of Sports Medicine”. Netop på dette punkt havde
de finske repræsentanter stærke bindinger, idet
man ønskede, at navnet på det eksisterende finske
tidsskrift skulle indgå i det nye blads navn. Fra
svensk side ønskede man indledningsvist et blad
med en overvejende traumatologisk profil, mens
de øvrige lande hellere så et bredt orienteret tidsskrift. Forhandlingerne var langvarige, men endelig blev der på møde i Stockholm den 14. marts
1988 opnået enighed mellem parterne.

På mødet i Stockholm 14. Marts 1988 blev der endelig opnået enighed om navnet på det fælles
nordiske idrætsmedicinske tidsskrift “Scandinavian Journal of Medicine and Science in
Sports”.
Bagerst fra venstre ses:Frederik Bendiksen (No), Paavo Komi (Fi), Lars Peterson (Sv), IngeLis Kanstrup (Da, præsident Scandinavian Foundation 1992-94) og Lars Engebretsen (No).
Forrest fra venstre ses:Joel Juppi (Fi), Leena Nieminen (Fi), Erik Darre (Da, formand DIMS
1990-94), Einar Eriksson (Sv).
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Tidsskriftets navn og opbygning
Tidsskriftet fik således navnet “Scandinavian
Journal of Medicine and Science in Sports” og
blev opdelt i 3 sektioner omhandlende hver sin del
af det idætsmedicinske område og med en ansvarlig redaktør inden for hvert område:
• Sektion 1: Fysiologi og biomekanik
• Sektion 2: Traumatologi og rehabilitering
• Sektion 3: Medicinske og psyko-sociale aspekter af idræt
Tidsskriftets sektioner kom således til at afspejle det nu erklærede mål om at skabe et tidsskrift på et højt videnskabeligt niveau med emnevalg inden for alle aspekter af det idrætsmedicinske fagområde. De ansvarlige sektionsredaktører
blev i starten suppleret med to medredaktører fra
hvert land, men gennem årene er redaktionens
omfang dog blevet øget væsentligt. Udpegning af
bladets første chefredaktør voldte Foundation en
del problemer, men med valget af Bengt Saltin
blev der endelig skabt ro og stabilitet på dette område.

skriftet og påtog sig dermed også hele den økonomiske risiko ved publikationen. Kontrakten åbnede dog mulighed for et økonomisk afkast til Foundation, hvis bladet blev en succes. Et rimeligt
abonnementstal var sikret fra begyndelsen, idet
Danmark og Norge og til en vis grad Sverige integrerede abonnementet som en obligatorisk del af
medlemsskabet. Det betød selvfølgelig en væsentlig kontingentstigning i de respektive lande, og en
negativ indflydelse på medlemstallene var oplagt
og udeblev da heller ikke. I Danmark var frafaldet
dog mindst og absolut forbigående.

Kontrakten med Munksgaard
I januar 1990 kunne den endelige kontrakt med
Munksgaard underskrives. Selv om de primære
intentioner for de nordiske idrætsmedicinske selskaber havde været at opnå ejerskab af tidsskriftet, viste dette sig i praksis ikke realisabelt. Kontrakten fastslog, at Munksgaard var ejer af tids-

Forsiden af det første nummer af “Scandinavian
Journal of Medicine and Science in Sports”
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Tidsskriftet udkommer
Endelig i februar måned 1991 kunne vi så glædes
over resultatet af mange og lange forhandlinger,
da det første nummer af “Scandinavian Journal of
Medicine and Science in Sports” blev sendt på gaden i et flot grønt omslag med bladets titel understreget af de nordiske flags farver.
Tidsskriftet har formået at leve op til intentionerne om et videnskabeligt højt niveau. I de
første fire årgange udkom 4 numre årligt, men fra
femte årgang blev det muligt at udvide til 6 numre
årligt. I dag er vi i 8. årgang, og tidsskriftet har
formået at bide sig fast som et førende internationalt idrætsmedicinsk tidsskrift. En succes, som
først og fremmest er grundlagt gennem et uhyre
ihærdigt pionerarbejde af bladets første chefredaktør, Bengt Saltin (1991 - 1995) og siden 1996
fulgt godt til dørs af den nuværende chefredaktør,
Henrik Galbo.

40

Kongresser i idrætsmedicin
Et af Foundations erklærede mål var at gennemføre kongresser i idrætsmedicin. Det blev vedtaget
at gennemføre disse kongresser hvert andet år, således at den siddende præsident afsluttede sin 2
års funktionsperiode med en kongres i sit hjemland. Kongresserne blev lanceret under det engelske navn “Scandinavian Congress of Sports Medicine” og har siden den første kongres i 1992 været
afholdt med de planlagte intervaller på 2 år:

1992
1994
1996
1998

5. - 8. november
24. - 27. november
22. - 24. maj
5. - 8. november

Oslo, Norge
København, Danmark
Linköping, Sverige
Lahti, Finland

2nd Scandinavian Congress of Sports Medicine gennemført med ca. 400 deltagere på Hotel
Sheraton i København blev den største idrætsmedicinske kongres nogen sinde i Danmark.
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DET INTERNATIONALE
SAMARBEJDE
Per Hölmich

FIMS
Verdensorganisationen for idrætsmedicin FIMS,
Federation Internationale de Medicine Sportive,
blev stiftet i 1928. Det er en stor organisation med
105 medlemslande og 4 såkaldte “standing commisions”. Kommissionerne tager sig blandt andet
af forskning, uddannelse, kommunikation og organisation. Danmark har i mange år været medlem af FIMS, i første omgang med DIF som medlemsorganisationen via Emanuel Roses engagement i såvel idrætsmedicin som i internationalt
idrætssamarbejde, og siden overtog DIMS medlemsskabet og er stadig medlem.
En så stor organisation med så mange og
meget forskellige medlemmer har problemer. Forudsætningerne for et medlemsskab er meget forskellige, og mange nationer har kun meget begrænsede idrætsmedicinske ressourcer og viden.
Det er en demokratisk organisation, der baserer
sig på simpelt flertal, når der skal vælges ledelse.
De mange tredje verdens lande har derfor haft stor

Logoet for den idrætsmedicinske
verdensorganisation FIMS.
indflydelse, uden at de har haft ressourcer og viden til at bidrage til at udvikle FIMS til den dominerende organisation, en sammenslutning af næsten alle Verdens lande kunne være. Der har der-
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for været en tendens til, at FIMS arbejde er blevet
hæmmet af for meget politik og for lidt praktisk
arbejde. I de seneste 10 år er der dog sket en positiv udvikling, hvor kommissionerne har arbejdet
bedre, og der er udviklet uddannelsesprogrammer,
der især har været til gavn i den tredje verden. Fra
dansk side har Jens Halkjær Kristensen været
medlem af Uddannelseskommissionen fra 1990 til
1994.
FIMS afholder verdenskongresser og regionale kongresser, som f.eks. europæisk kongres
hvert fjerde år. Kongressernes kvalitet er desværre
meget afhængig af værtslandet, og kvaliteten er
derfor svingende. DIMS har dog i mange år haft
repræsentanter til disse kongresser, der som regel
samtidigt er sæde for organisatoriske møder.

North West Chapter of FIMS
DIMS har lagt den største del af sine kræfter i samarbejdet med North West European Chapter of FIMS (NWEC). Det er en organisation af
landene i det nordvestlige hjørne af Europa. Den
blev stiftet i Ystad i Sverige i 1980 på svensk initiativ. NWEC´s opgave har været at fungere som
et forum for lande med en rimelig ens idrætsmedicinsk tradition, uddannelse og holdning. Uddannelse, politik og i mindre grad forskning er blevet
diskuteret. Der er udsendt flere “position statements” om f.eks. boksning, kønsbestemmelse i
sport og lignende kontroversielle emner. I håb om
at få en større indflydelse på arbejdet i FIMS har
en anden opgave for NWEC været at koordinere
holdningerne til politiske spørgsmål, der skulle
diskuteres i FIMS, og man har forsøgt at få valgt
personer ind på centrale poster i FIMS. Gennem
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en årrække var Per Renström fra Sverige således
medlem af Executive Board og senest i en periode
“first vice-president” for FIMS.
DIMS har deltaget i langt de fleste NWEC
møder. Der er som regel 2 deltagere fra hvert land,
og man tilstræber, at mindst én fra hvert land er
genganger for at bevare kontinuiteten. De første år
var især Jens Halkjær Kristensen DIMS gennemgående repræsentant, siden overtog Erik Darre og
Per Hölmich opgaven, og de seneste år har Klaus
Bak og Per Hölmich været de danske deltagere.
I 1993 vedtog NWEC “Guidelines for
Sports Medicine Education” på mødet i Dublin i
Irland. De var resultatet af et langvarigt arbejde
med at koordinere de enkelte landes uddannelser
og ønsker om specialisering/subspecialisering i
idrætsmedicin. Danmark, Norge og Sverige har,
med deres fælles holdning til uddannelsen i
idrætsmedicin, arbejdet sammen om og har haft
stor succes med at give “guidelines” et afgørende
skandinavisk fingeraftryk.
Disse guidelines har været en del af arbejdsgrundlaget for EU og Comité Permanent i arbejdet vedrørende et evt. speciale/subspeciale i
idrætsmedicin. Mange EU-lande har uddannelsessystemer, der på en række områder afviger meget
fra de nordeuropæiske synspunkter, og NWEC har
set det som en vigtig opgave at få indflydelse på
det arbejde, således at kravene til et idrætsmedicinsk speciale/subspeciale var de “rigtige”.
På initiativ af kræfter i NWEC blev European Federation of Sports Medicine (EFSM) stiftet i Porto i Portugal den 26. september 1997. Formålet er at arbejde for idrætsmedicin som et speciale/subspeciale i Europa, at arrangere den euro-

pæiske FIMS kongres samt at forbedre det idrætsmedicinske samarbejde i Europa. DIMS var repræsenteret af Per Hölmich og var dermed medstiftere af EFSM.
Som en konsekvens af dels et ønske om at
frigøre sig fra FIMS, nu hvor EFSM var den europæiske FIMS-organisation, og dels et ønske om at
skabe en bredere nordeuropæisk idrætsmedicinsk
interesseorganisation efter murens fald, blev
NWEC nedlagt den 6. november 1998 i Lahti i
Finland. Samtidig blev North European Chapter
of Sports Medicine (NECSM) stiftet. Organisationen tæller nu også de baltiske lande, og der er åbnet mulighed for at Polen også kan deltage.
Organisationen har til formål at samarbejde
om uddannelse, forskning, politiske holdninger og
spørgsmålet om speciale/subspeciale i idrætsmedicin. Allan Buhl Nielsen og Per Hölmich deltog i
det stiftende møde i Lahti.
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SAMARBEJDE MED DANSK /
DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
Erik Darre

De indlysende tætte relationer
til DIF
Dannelsen af DIMS på initiativ fra nogle af
idrætslægerne ansat under Dansk Idræts-Forbund
(i dag kaldet Danmarks Idræts-Forbund) - DIF havde naturligt den konsekvens, at DIMS allerede
fra sin dannelse fik meget tætte relationer til DIF.
Disse tætte relationer er bevaret gennem de første
40 år af selskabets historie. De findes både udmøntet i de første vedtægter og de i dag gældende
vedtægter, idet det begge steder er anført, at selskabet formål bl.a. skal søges opfyldt gennem
samarbejde med DIF. Stort set samtlige bestyrelsesmøder har da også gennem årene været afholdt
i DIFs lokaler, og i de nugældende vedtægter er
det således også i § 2 anført, at selskabet har
hjemsted i Idrættens Hus i Brøndby - DIFs nuværende domicil. Det er ikke kun husly, som DIF har
bidraget med, idet det ud af DIMS regnskaber kan
aflæses, at DIF hvert år helt frem til 1998 har bidraget med et ikke ringe beløb til selskabets virksomhed.

På personsiden har der også gennem årene i
meget høj grad været tale om et samarbejde med
DIF. Således deltog DIFs øverste administrative
leder, generalsekretæren, i mange år fast i DIMS
bestyrelsesmøder. En meget vigtig og tæt mulighed for koordination med DIF blev etableret 1.
oktober 1983, hvor DIMS til jobbet som ny sekretær ansatte Birthe Jochumsen, der samtidig i sin
dagligdag var ansat som sekretær for generalsekretæren i DIF. Birthe Jochumsen, som fortsat i
dag varetager sekretærfunktionen i DIMS, har
med sin store arbejdsindsats og erfaring på områ-
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Birthe Jochumsen (DIMS sekretær
fra 1983 til i dag) ses her i samtale
med den belgiske idrætsmediciner
Luc Brockaert under North West
Chapter of FIMS mødet i København 19. - 22. november 1987.

det haft en uvurderlig betydning for DIMS rivende udvikling i de sidste 15 år.

DIFs Idrætslægeudvalg
På DIFs bestyrelsesmøde 31. maj 1975 blev det
besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle foreslå
en rationalisering af idrætslægevæsenet. Efterfølgende fremgår det af referat fra DIMS bestyrelsesmøde 28. juni 1975 (afholdt på generalsekrætær
Emanuel Roses kontor), at DIMS ville lade sig repræsentere i udvalget ved dr. N. A. Sehested og dr.
J. Halkjær Kristensen. Formanden for DIMS Preben Thestrup Andersen kunne i forbindelse med
generalforsamlingen 14. februar 1976 redegøre
for udvalgets konklusioner. Det blev anbefalet at
videreføre den af DIF drevne idrætslægeordning,
og som en nyskabelse blev det anbefalet at etablere et udvalg til organisation af DIFs idrætslæge-
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ordning. Udvalget fik navnet DIFs Idrætslægeudvalg og fik bl.a. til opgave at overvåge idrætslægeordningens funktion, herunder stillingtagen til
afsked og ansættelse af idrætslæger. Udvalget formand kom fra og blev valgt af DIF, mens DIMS
fik 2 pladser i udvalget. DIFs Idrætslægeudvalg
holdt sit første møde 9. oktober 1976 med deltagelse af DIMS repræsentanterne N.A.Sehested og
P. Thestrup Andersen. Dannelsen af Idrætslægeudvalget betød samtidig etablering af en formel og
direkte kontakt mellem DIF og DIMS.
I forbindelse med DIFs nedlæggelse af
idrætslægeværelserne pr. 1. januar 1996 mistede
udvalget sin oprindelige betydning, og det sidste
møde i DIFs Idrætslægeudvalg blev afholdt den
10. februar 1996 under Gunnar Knudsens formandsskab. Fra DIMS deltog Jens Halkjær Kristensen og Erik Darre, som flere år tidligere havde

efterfulgt henholdsvis Sehested og Thestrup som
DIMS repræsentanter i udvalget.

Idrætsmedicinsk Forum
Et behov for samarbejde omkring den idrætsmedicinske service mellem DIMS og idrættens organisationer var selvfølgelig fortsat til stede. Dette
førte, på initiativ af DIMS, til dannelsen af det såkaldte Idrætsmedicinsk Forum. Dette organ holdt
sit første møde den 30. september 1997 med deltagelse af repræsentanter fra både DIMS og DIF
samt fra den i 1985 etablerede organisation til
fremme af eliteidrætten i Danmark, Team Danmark. Team Danmark havde tidligere deltaget
som observatør i DIFs Idrætslægeudvalg, og
DIMS havde lige siden Team Danmarks oprettelse
haft en plads i organisationens repræsentantskab.
Et af de første konkrete resultater af de 3
organisationers samarbejde i Idrætsmedicinsk Forum har været planlægning og afvikling af den
idrætsmedicinske temadag den 7. oktober 1998 på
Herlev Sygehus, hvor idrætsmedicinens udviklingsmuligheder i Danmark blev diskuteret, bl.a.
under medvirken af Medicinaldirektør Einar Krag.

Idrætsmedicinens udviklingsmuligheder
i Danmark

Temadag den 7. oktober 1998 kl. 13.00 - 16.30
St. Auditorium, Herlev Sygehus
Arrangører:
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Idrætsmedicinsk Forum
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DET IDRÆTSMEDICINSKE
BEHANDLINGSSYSTEM
Erik Darre

DIFs landsdækkende idrætsmedicinske klinikker
blev som tidligere nævnt etableret i 1955. Klinikkerne var bredt placeret ud over hele landet, og
der var i de 1-2 timers ugentlige åbningstid fri adgang for medlemmer af DIF. De omkring 30 klinikker blev hurtigt populære, men en begrænsende faktor for deres virksomhed var den manglende
behandlingsret over for idrætsudøverne. Det blev
forsøgt flere gange at opnå en sådan, men det var
ikke muligt at komme igennem med disse ønsker
over for de lægelige organisationer.
Et samarbejde mellem idrætten og sygehusvæsenet var blevet indledt med den tidligere omtalte ansættelse af Ove Bøje som overlæge ved
Rigshospitalets fysiurgiske afdeling i 1953. Dette
første idrætsmedicinske brohoved i sygehusvæsenet blev, bl.a. under medvirken af Kulturministeriet, væsentlig udbygget i januar 1987 med Jens
Halkjær Kristensens ansættelse som overlæge
samme sted. Opgaven for den ny idrætsmedicinske funktion var bl.a. at udvikle den idrætsmedi-

cinske enhed såvel forskningsmæssigt som undervisningsmæssigt. Dette skete selvfølgelig i snæver
kontakt med den på Rigshospitalet allerede eksisterende DIF idrætsklinik. Men snart blev der flere strenge at spille på, idet det nystiftede Team
Danmark også i 1987 indgik en samarbejdsaftale
om oprettelse og drift af et testcenter på Rigshospitalet for danske eliteidrætsudøvere.
Idrætsorganisationer - her både DIF og
Team Danmark - var dog langt fra tilfreds med kapaciteten i behandlingssystemet, der manglede
helt klart et offentligt alternativ til DIFs idrætslægeværelser - i det hele taget mente man, at idrætsmedicinen i højere grad skulle synliggøres i sundhedsvæsenet. På baggrund af en fælles henvendelse fra DIF og Team Danmark besluttede Amtsrådsforeningen i 1988 at nedsætte en arbejdsgruppe til vurdering af fremtidens system for forebyggelse og behandling af idrætsskader. DIMS var
ikke direkte repræsenteret i arbejdsgruppen, men
formanden Jens Halkjær Kristensen deltog som
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den ene af DIFs repræsentanter i gruppen.
Blandt de væsentligste konklusioner fra arbejdsgruppens rapport, som udkom i 1989 var, at
der skulle etableres amtslige forsøgsordninger
omkring den idrætsmedicinske behandling. Indgangsvejen skulle fortsat være den praktiserende
læge, men der skulle forsøgsvis etableres idrætsklinikker eller -ambulatorier på de amtslige sygehuse.
DIF og Team Danmark gjorde de følgende
år en meget stor indsats for at facilitere igangsætning af disse forsøgsordninger. Blandt de første
var Ålborg Sygehus og Odense Universitetshospital, og siden kom bl.a. Københavns amt, Viborg,
Vejle, Århus og Frederiksberg amter til. Ordningerne blev efterhånden mange steder permanente.
Imidlertid var der nogle amter, som aldrig kom i

gang, og i 1996 slap DIFs tålmodighed definitivt
op. Aftalen om DIFs idrætsklinikker blev sagt op
med virkning fra 1. januar 1997, hvorefter håndteringen af den skadede idrætsudøver udelukkende
blev et offentligt ansvar.
Det har været glædeligt at kunne konstatere, at idrætsmedicinen fortsat er blevet tydeliggjort i sygehusvæsenet - flere klinikker er dukket
op, og i stillingsopslag til chefstillinger inden for
det ortopædkirurgiske og reumatologiske område
forekommer det, at der efterspørges ansøgere med
specifik idrætsmedicinsk ekspertise. Det foreløbige højdepunkt i denne forbindelse var udnævnelsen af landets første professor i idrætsmedicin.
Det blev en realitet den 1. august 1998, da Michael Kjær tiltrådte et forskningsprofessorat ved
den idrætsmedicinske funktion på Bispebjerg Hospital.

Amtsrådsforeningens rapport om det
fremtidige idrætsmedicinske behandlingsssystem blev udgivet i 1989
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MOD 50-ÅRS JUBILÆET
Allan Buhl

Indledning.
Det fremgår ret tydeligt af indholdet i de foregående afsnit, at DIMS på 40 år har udviklet sig til
et stort og dynamisk videnskabeligt selskab. En
lille fagforening med et meget afgrænset antal
medlemmer er især i de sidste 15 år blevet til et
selskab for rigtigt mange veluddannede idrætsmedicinere, der dækker idrætsmedicinens tværfaglighed på et højt fagligt og videnskabeligt niveau.
Selskabet bør på denne baggrund se roligt
frem på udviklingen i de kommende ti år. De senere års nærmest eksplosive idrætsmedicinske
ekspansion inden for flere områder af det danske
sundhedssystem, har dog gjort det lidt vanskeligt
at fremkomme med for mange skråsikre påstande
om hvor og hvordan arbejdsindsatsen vil blive
specielt koncentreret i fremtiden. Et tilsvarende
fremskridt i faget er sket i de lande, som selskabet
har tætte samarbejdsrelationer til.
Til trods for disse til tider noget tvivlsomme forudsætninger for at underbygge mine spådomme, vil jeg dog i de følgende afsnit forsøge at
beskrive de forhold, som jeg tror og forventer vil
dominere arbejdet i selskabet i de kommende ti år.

Idrætsmedicinen som et nyt
sub-/superspeciale.
I begyndelsen af år 2000 vil Speciallægekommissionen, der i 1998 blev nedsat af Sundhedsstyrelsen, afgive sin rapport om den fremtidige medicinske specialistuddannelse og plan for specialestrukturen i Danmark. Fordeling og antal af
grundspecialer vil forventelig blive revideret, og
kommissionen vil samtidig tage stilling til omfanget af sub- eller superspecialer.
DIMS har i slutningen af 1998 rettet en
henvendelse til kommissionen. Selskabet har i
denne bedt om en ny vurdering af idrætsmedicinen som et anerkendt sub- eller superspeciale til
en overbygning af specialistuddannelsen for følgende grundspecialer: ortopædkirurgi, reumatologi og almen medicin.
I mange specialer sker der en kontinuerlig
faglig og videnskabelig udvikling i flere retninger,
og de nystiftede interesseforeninger/selskaber er i
de sidste par år blevet både kvalitativt og kvantitativt styrket. Udviklingen afspejler sig allerede nu i
nogle grundspecialers nyeste udgave af målbeskrivelsen for en relevant uddannelse indenfor disse

53

forskellige interesseområder.
De videnskabelige selskaber, de individuelle medlemmer og flere sundhedsmyndigheder vil
uden tvivl arbejde intensivt for yderligere at styrke den faglige delspecialisering i de kommende ti
år. Jeg tror ikke, at Speciallægekommissionen kan
se denne ændring overhørig, når planerne for den
fremtidige struktur af sub- eller superspecialer
skal anbefales af kommissionen.
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Derfor er der en begrundet forhåbning om,
at redegørelsen fra Speciallægekommissionen kan
blive en positiv oplevelse for DIMS.
Samtidig må man håbe på, at evt. anbefalinger vil blive fulgt op af Sundhedsstyrelsen og
Sundhedsministeriet, og i så tilfælde må selskabet
formodes at blive inddraget i planlægningen og
beskrivelsen af uddannelsesprogrammerne, klassifiseringen af uddannelsessteder o.s.v. Dette arbejde vil naturligt komme til at foregå i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og grundspecialers videnskabelige selskaber. Jeg vil antage, at varigheden af denne arbejdsproces bliver et par år, og ved
selskabets 50 års jubilæum vil det være glædeligt
for alle idrætsmedicinere, såfremt der til den tid
foreligger klare retningslinier for hele det idrætsmedicinske arbejdsområde, inklusive klare aftaler
med Sundhedsstyrelsen omkring den teoretiske og
kliniske uddannelse og inklusive de økonomiske
forhold forbundet med den fremtidige idrætsmedicinske uddannelse.
Skulle det alligevel vise sig, at idrætsmedicinen endnu engang ikke bliver officielt anerkendt, vil jeg tro, at selskabet i de kommende år
vil få opmærksomheden rettet imod de beslutninger, der kan blive truffet i EU-kommissionen. De
europæiske retningslinier kan få ret vidtrækkende
indflydelse på den medicinske specialestruktur i
Danmark, og i næsten halvdelen af EU-landene er
idrætsmedicinen allerede på nuværende tidspunkt
anerkendt som et medicinsk speciale.

Det fremtidige antal idrætsmedicinske selskaber/foreninger.
Med idrætsmedicinens mange tværfaglige facetter
er det helt naturligt, at DIMS i fremtiden vil få
konkurrence fra andre nationale selskaber, foreninger eller interessegrupper. En organisationsopdeling har i flere år delt idrætsmedicinen i faglige undergrupper i nogle større lande f.eks. USA,
og den samme ændring er forekommet i de internationale foreninger. I Europa er der idag tre store
idrætsmedicinske organisationer: European College of Sports Medicine, European Federation of
Sports Medicine og European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, der
på hver sit felt dækker idrætsmedicinen.
I 1999 vil en ny national forening sandsynligvis blive stiftet, nemlig Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi. Hermed
vil den tidligere interessegruppe, Dansk Sportstraumatologisk Forening, blive omdannet til et
selskab. Det vil formentlig kun få ortopædkirurger
som medlemmer, og vil dække et arbejdsområde,
der omfatter den ortopædkirurgiske del af idrætsmedicinen. Det må forventes, at det nye selskab
vil tilbyde strukturerede kurser i artroskopisk kirurgi og idrætstraumatologi for både yngre læger
og speciallæger.
En tilsvarende underorganisering vil måske
blive dannet indenfor det reumatologiske speciale
og/eller blandt sports- og arbejdsfysiologerne.
Derimod er det vanskeligt, at forestille sig at der i
de næste ti år blive etableret et idrætsmedicinsk
selskab/forening med tilknytning til Dansk Selskab for Almen Medicin.
De nye selskaber/foreninger vil få mange

fælles arbejdsområder med DIMS, og det bliver
spændende at se, om der i et lille land som Danmark findes så mange læger, fysiologer og andre
med idrætsmedicinsk interesse, at alle selskaberne/foreningerne kan overleve i konkurrencen om
medlemmernes gunst.
Idrætsmedicinens forventede ekspansion
må dog medføre, at selskaberne/foreningerne bør
kunne supplere hinandens aktiviteter, og en fordeling af de kommende arbejdsopgaver til flere for-
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eninger/udvalg vil måske på lang sigt vise sig at
være en god model til at fremskynde løsningen af
de mange forskellige fremtidige idrætsmedicinske
opgaver.
DIMS kan dog forvente en mere skærpet
konkurrence om medlemmerne end tidligere, og
kravene til selskabets aktiviter vil øges. Både
medlems- og kontingentpolitikken samt selskabets
omstillingsevner til nye udfordringer vil uden
tvivl komme til at få en stor indflydelse på, om
DIMS kan bevare den store medlemstilslutning.

Samfundsopgaver for idrætsmedicinen.
I de senere år har vi set, at kravene til sportens kvalitet bliver skærpet hos både eliten og andre idrætsaktive. Det er ligeledes meget sandsyn-
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ligt, at forventningerne til en høj idrætsmedicinsk
service vil øges på samme måde hos alle idrætsaktive uafhængig af deres aktivitetsniveau.
Diagnostik, behandling, rådgivning og
forebyggelse må blive de områder, hvor de idrætsaktive hele tiden vil ønske forbedringer.
Samtidig formodes det at sundhedsmyndighederne, og formentlig også borgerne, vil stille
krav til en endnu større indsats indenfor følgende
sundhedsområder:
1. forebyggelse af idrætsskader
2. motion som generel sundhedsfremmende foranstaltning
3. fysisk aktivitet som led i behandling og forebyggelse af en lang række specifikke medicinske
sygdomme som f. eks. diabetes, cardiel arteriosclerose og fedme

4. skærpet kontrol med brug af medicinske produkter til fremme af præstationsevnen.
Det er meget naturligt, at DIMS vil tage del
i løsningen af disse opgaver. Flere af områderne
vil selskabet ikke kunne gennemføre alene, og et
samarbejde med andre læge- og fysioterapeutorganisationer, idrætsorganisationer (DIF, DGI og
Team Danmark) og Sundhedsstyrelsen vil være
nødvendigt i den anledning.
De store mål med opgaverne er at få begrænset de alvorligste negative påvirkninger forbundet med udførelsen af forskellige former for
sport, samt at få fremmet de positive aspekter ved
den daglige fysiske aktivitet ved arbejde, sport og
fritid.
Danske idrætsmedicinske forskningsgrupper har tidligere beskæftiget sig med nogle af de
nævnte sundhedsproblemer, og de indhentede erfaringer kan naturligvis udnyttes i løsningen af de
forskellige opgaver/projekter. Der er behov for at
få analyseret den nuværende viden, og der er et
lige så stort behov for at selskabet initierer en
række nye projekter.
Selskabets fagblad Dansk Sportsmedicin
kan få en central placering i kommunikationen
mellem arbejdsgrupperne samt i formidlingen af
resultaterne til medlemmerne. Lige så vigtigt er
det, at evt. konklusioner og anbefalinger vil blive
formidlet til borgerne og dermed til de idrætsaktive i et letforståeligt sprog.
Forhåbentlig kan selskabet fastholde Sundhedsstyrelsen i dets ansvarsforspligtigelsen på disse områder. Løsningen af opgaverne vil kræve en
stor videnskabelig arbejdsindsats af mange medlemmer. Arbejdet vil være forbundet med en del

økonomiske udgifter, og ligeledes på dette felt bør
Sundhedsstyrelsen tage et medansvar.
Selskabet vil måske i kraft af dette arbejde
få en væsentlig medindflydelse på indholdet i de
vigtige beslutninger, der vil blive truffet i de kommende ti år, når politikerne skal til at fordele resourcerne til de nævnte sundhedsområder.billede,
forsiden af dopingpjecen
Misbrug af præstationsfremmende medicinske produkter vil også i de kommende år have
stor bevågenhed i befolkningen, og doping i
idrætten vil uden tvivl blive et aktuelt emne i selskabets arbejde de næste ti år. Debatten vil blive
præget af de forskellige og oftest modsatrettede
interesser hos læger, sporten, sponsorer og sundhedsmyndigheder. Alle parter ønsker at få en indflydelse på de forskellige landes tiltag/love, der
kan begrænse misbruget.
Det er svært at tro på, at der kan opnåes
enighed i de store internationale idrætsorganisationer om den fremtidige doping politik, og det er
ligeledes usikkert om de nationale sundhedsmyndigheder vil føre en mere aktiv politik på dopingområdet.
Selskabet kan blive nødt til at blande sig
mere i debatten, og en koordinering af den medicinske rådgivning samt en fornyet stimulering af
forskningen på dopingområdet kan være en god
arbejdsopgave for selskabet.

Den idrætsmedicinske uddannelse.
Det forventes, at DIMS vil bevare og udvikle indhold og form af trin I og trin II kurserne i idrætsmedicin.
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Kursernes popularitet og dermed deltagertilslutning vil formentlig ændres flere gange i de
kommende ti år. De forskellige lægefraktioner i
selskabet vil have et vekslende behov for en
idrætsmedicinsk uddannelse, som uddannelsesudvalget skal forsøge at opfylde. Det tværfaglige
indhold i trin I og trin II kurserne bør fortsat være
det essentielle, der skal tiltrække kursusdeltagere.
De øvrige idrætsmedicinske foreningers uddannelsestilbud med specialkurser vil derudover kunne dække det øvrige uddannelsesbehov hos en del
medlemmer.
I de kommende år vil der formentlig hele
tiden blive fremsat ønsker og krav fra medlemmerne til selskabet og dets uddannelsesudvalg om
fornyelse af kurserne. Uddannelsesudvalgets evner til fleksibilitet og nytænkning vil således blive
afprøvet mange gange i de næste ti år.
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En anerkendelse af de idrætsmedicinske
kurser som en obligatorisk del af den teoretiske
uddannelse kunne måske være med til at skabe en
stabilitet i kursusformen (CME-point).
Derudover vil jeg forvente, at den digitaliserede og elektroniske udvikling vil medføre, at
mange velkendte undervisningsformer vil blive
ændret - især i den sidste periode af de næste ti år
- og dette kan ikke undgå at få indflydelse på den
form, hvorunder trin I og trin II kurserne afholdes.
Jeg vil formode, at planlægningen og gennemførelsen af større specielle efteruddannelseskurser, som både har et tværfagligt og afgrænset
indhold, også i de næste par år vil foregå i et vekslende samarbejde med andre organisationer f. eks.
Faggruppen for Idrætsfysioterapi, Dansk Selskab
for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi
eller flere af Idrætsorganisationerne.

Den idrætsmedicinske forskning
Kravene til udførelse af videnskabelig og klinisk
forskning som adgangsbillet til speciallægeuddannelsen har i slutningen af 90´erne været vigende,
og mange læger vil i de kommende år få et mere
overfladisk kendskab til de videnskabelige arbejdsprocesser og metoder. Derfor kan selskabet i
sit uddannelsesprogram måske opprioritere dette
område i de kommende år.
Centerdannelse af forskningsaktiviteten på
Bispebjerg Hospital er en anden farbar vej til stimulering af ny idrætsmedicinsk forskning. Det
forventes således, at enheden vil markere sig meget stærkt i både den nationale og internationale
forskning i de kommende år.

Selskabet må muligvis være mere aktivt i
fremtidens forskningsdebat. En ændring af sygehusstrukturen til større faglige enheder og få store
centre ved universiteterne kan måske også bidrage
til at fremme den kliniske og eksperimentelle
idrætsmedicinske forskning. Det vil være et glædeligt mål for DIMS, såfremt der ved 50 års jubilæet er oprettet mere end et enkelt professorat i
idrætsmedicin.

Formidling af idrætsmedicinsk
viden.
Selskabets medlemsblad - Dansk Sportsmedicin vil forhåbentlig fortsat blive udgivet i de næste ti
år. Bladets format og indhold vil kunne gennemgå
flere ændringer i årenes løb, dels for at efterkom-

Forskning ved Idrætsmedicinsk
Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital.
Den viste opstilling indgår i en undersøgelse, der sammenligner blodgennemstrømning, metabolsk aktivitet og inflammation i muskel- og senevæv under svær fysisk aktivitet.
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me ønsker og behov for faglig information fra selskabets bestyrelse og medlemmerne, dels som en
følge af den teknologiske bladudvikling.
Dansk Sportsmedicin vil i det kommende
årti have som hovedopgave at formidle aktuelle
idrætsmedicinske artikler og stimulere til debat af
idrætsmedicinske emner. Bladets læsergruppe vil
forhåbentlig kunne udvides med flere ikke-medlemmer, herunder eliteidrætstrænere og undervisere på trænerkurser. Foruden Dansk Sportsmedicin
bringer også Team Danmarks medlemsblad Puls
en lang række idrætsmedicinske artikler, så allerede på nuværende tidspunkt formidles mange
forskningsresultater ud til andre end læger og fysioterapeuter, nemlig til en lang række trænere og
idrætsledere.
Idrætsudøverne læser desværre sjældent
disse tidsskrifter, og en stor del af de aktives
idrætsmedicinske viden erhverves igennem internet og læsning af helse- og populærvidenskabelige blade, f.eks. bladet “I Form”.
Selskabet kunne godt som et mål for de
kommende ti år producere flere almene idrætsmedicinske informationer som f. eks. forskellige vejledninger til behandling og forebyggelse af
idrætsskader, og tillige få disse trykt i et let tilgængeligt sprog til målgruppen, landets mange
idrætsudøvere. Foldere og blade skulle distribueres til de relevante idrætsorganisationer, klubber,
skoler og andre kommunale organisationer. Dermed kunne selskabet være med til at sikre kvaliteten af de idrætsmedicinske informationer, der tilfalder de idrætsaktive. Ligeledes kunne en forbedret formidling af viden skabe nogle mere realistiske forventninger til diagnostik og behandling af
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skader, større viden hos de aktive om de idrætsmedicinske lidelsers natur, og viden om selvforsorg og forebyggelse af skader. Dette vil sikkert
blive prioriteret højt af sundhedsmyndighederne
m.h.p. at begrænse idrætsudøvernes forbrug af
sundhedsydelser.

Den idrætsmedicinske service i
Danmark.
Strukturen med de idrætsmedicinske klinikker/
ambulatorier i amterne forventes yderligere ud-

bygget i de kommende år omfattende en øget aktivitet og en samling af de forskellige behandlingsfunktioner, herunder en mere let tilgængelig operativ funktion end i dag. Rokader af specialer og
samlinger af specifikke aktiviteter i funktionsbærende enheder må kunne forstærke den amtslige
idrætsklinik-struktur.
Jeg vil antage, at amterne selv vil styre
denne funktion både fagpolitisk og økonomisk.
Chancerne for, at DIMS vil blive anvendt som
rådgivende organ er meget lille. Det bør dog ikke
tilbageholde selskabet for i fremtiden at tilkendegive sine standpunkter om den faglige kvalitet,
uddannelsesmulighederne og klinikstruktur f.eks.
omkring visitationsregler og ventetider. En særlig
opgave kunne ligge i, at selskabet på et tidspunkt
initierer et fagligt samarbejde mellem de idrætsmedicinske klinikker om f. eks. fælles registrering
af patienter med specifikke skader/lidelser.
Man kan med nogen sikkerhed forudse, at
stigningen i antallet af helbredsforsikringer vil
fortsætte i de kommende år. Idrætsklubber og de
enkelte aktive vil formentlig tegne flere forsikringer, der dækker undersøgelse og behandling på
private sygehuse/klinikker. Derfor vil jeg formode, at det velfungerende amtslige behandlingssystem kan få konkurrence fra flere private klinikker.
DIMS kan - også i fremtiden - få en del flere medlemmer, der er ansat på private idrætsmedicinske klinikker. Selskabet kan således komme til
at tage beslutning til omfanget af de faglige aktiviteter, der skal tilgodese disse medlemmers særinteresser, hvis de får nogen.

Det skandinaviske og øvrige internationale samarbejde.
I år 2002 skal den sjette skandinaviske kongres afholdes i Danmark. Kongressen afslutter en to-årig
dansk præsidentperiode for Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports. Sidste
gang selskabet arrangerede dette møde var i 1994,
hvor ca. 400 deltagere fra hele skandinavien deltog i en meget succesfuld kongres.
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Amternes idrætsklinikker ultimo 1997
Forhåbentlig vil den kommende kongres
forløbe lige så flot, og en del af bestyrelsens arbejde i de første par år af det nye årtusinde må blive koncentreret omkring planlægningen og afholdelsen af kongressen.
I selskabets næste præsidentperiode kunne
man endnu engang forsøge at stimulere til et bedre samarbejde omkring afviklingen af efteruddannelseskurserne. Man kunne således overveje at
danne et skandinavisk udvalg bestående af formændene for landenes uddannelsesudvalg.
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Tidskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports vil uden tvivl fortsætte
sin succes. Med professor dr. med. Michael Kjær
som ny editor-in-chief for tidsskriftet vil det professionelle redaktørarbejde, som dr. med. Henrik
Galbo har varetaget i en årrække, kunne fortsætte
med samme høje kvalitet, og bladets fremtid synes god. Nye ideer til faglig fordeling, publikationsform samt emneindhold vil fremkomme som
en naturlig fornyelsesproces i et internationalt
tidsskrift med ambitioner.

På europæisk plan vil selskabet i de kommende år være aktivt som medlem af North European Chapter of Sports Medicine. De årlige møder
vil formentlig fortsætte, og en langsom udvidelse
af gruppen med flere østeuropæiske lande nord for
Alperne kan forudsiges.
Derimod er det vanskeligere at forudsige,
hvor omfattende selskabet vil arbejde med at forbedre relationerne til de tre store europæiske
idrætsmedicinske organisationer. Umiddelbart vil
jeg håbe, at selskabet i de kommende år får indvalgt endnu flere medlemmer i disse organisationers bestyrelser og udvalg.
Unionstankerne for Europa må få en afsmittende effekt på de lægelige samarbejsforhold
mellem landene. Det skønnes derfor vigtigt, at selskabet bevarer og gerne udbygger relationerne til
de andre lande.

Afslutning.
Mange af de tanker jeg har gjort mig omkring selskabets aktiviteter for de kommende ti år indeholder ikke de store revolutionære forandringer. Visionerne bygger på de erfaringer jeg har fået af 10
års bestyrelsesarbejde samt på personlige ideer og
ønsker for fremtiden. Derfor forventer jeg en udvikling i selskabet, der vil komme i et jævnt og
kontrolleret tempo og disse forhold har også domineret indholdet i dette sidste afsnit af jubilæumstidsskriftet. Mange af de beskrevne nye tiltag
er således en videreførelse af de allerede igangsatte ændringer af den nuværende struktur.
Selskabet består af en blandet medlemsskare med unge dynamiske medlemmer og en større
gruppe af ældre erfarne idrætsmedicinere. Denne

sammensætning kan formentlig ikke undgå at
lægge et pænt pres på selskabet for en fortsat udvikling indenfor uddannelsesområdet, som også i
de næste ti år bør være selskabets vigtigste arbejdsområde.
Som beskrevet i flere af de ovennævnte afsnit, vil selskabet og dets bestyrelse forhåbentlig
også på mange andre områder af idrætsmedicinen
ikke blot tage del i arbejdsopgaverne, men også
blive dygtigere til at påpege nye idrætsmedicinske
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problemstillinger i samfundet, til at tage initiativer
til løsningerne af problemerne samt til at skaffe
sig bedre muligheder som meningsdanner i de generelle idrætsmedicinske spørgsmål.
Selskabet vil i de kommende år mærke en
tiltagende konkurrence fra andre lægeforeninger
med et idrætsmedicinsk interesseområde. Forløbig
har DIMS været dygtig til at samarbejde med andre foreninger, f.eks. Faggruppen for Idrætsfysioterapi, DIF og Team Danmark, og jeg tror også, at

det vil lykkes for DIMS at skabe et godt samarbejde med de nye foreninger.
Det kan blive højst interessant at læse jubilæumsskriftet igennem om ti år for at opklare,
hvordan udviklingen egentlig kom til at forme sig,
samt hvormange af profetierne, der blev gennemført. Under alle omstædigheder tror jeg, at selskabet ved sit 50 års jubilæum har fået en lang række
af sine aktuelle foreningsmål opfyldt til medlemmernes store tilfredshed.

Held og lykke !
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APPENDIX 1

Formænd for
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Andreas Handler
1958 - 1973
(f.1903, d.1995)
Almen medicin og skolemedicin
Preben Thestrup Andersen
1973 - 1984
(f.1918, d.1992)
Speciallæge i ortopædisk kirurgi
Jens Halkjær Kristensen
1984 - 1990
(f.1944)
Speciallæge i fysiurgi/rehabilitering
og reumatologi
Erik Michael Darre
1990 - 1994
(f.1953)
Speciallæge i ortopædisk kirurgi
Allan Buhl Nielsen
1994 - 1998
(f.1949)
Speciallæge i ortopædisk kirurgi
Klaus Bak
1998 (f.1959)
Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Allan Buhl Nielsen, formand i jubilæumsåret
1998 med symbolet på formandsskabet i
DIMS - en depeche med selskabets logo og
formændenes navne indgraveret. Depechen
blev skænket DIMS af Erik Darre ved hans
afgang som formand i 1994.
I forbindelse med 40
års-jubilæumsmødet i
november 1998 blev
Klaus Bak nyvalgt til
formand for DIMS, og
vil således være den
første til at føre depechen frem mod 50 årsjubilæet.
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APPENDIX 2

Æresmedlemmer i
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
DIMS første æresmedlem, Axel Mathiesen, blev udnævnt i 1969. Selskabet har i sin 40 årige historie haft 6
æresmedlemmer, heraf har de 5 været idrætslæger under DIF. Emanuel Rose, som havde været generalsekretær i DIF, er den eneste ikke-læge, som er blevet udnævt til æresmedlem af selskabet. Desværre kan det af
nedenstående oversigt konstateres, at DIMS ved sit 40 års jubilæum ikke har noget nulevende æresmedlem.

Axel Mathiesen

(f.1894, d.1974)

udnævnt 1969

Andreas Handler

(f.1903, d.1995)

udnævnt 1975

Ove Bøje

(f.1904, d.1982)

udnævnt 1975

Preben Thestrup
Andersen

(f.1918, d.1992)

udnævnt 1984

Emanuel Rose

(f.1917, d.1997)

udnævnt 1985

Hans Salling

(f.1916, d.1996)

udnævnt 1985
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APPENDIX 3

Etiske regler for Dansk Idrætsmedicinsk
Selskab

Ved idrætsmedicin forstås i denne sammenhæng
udøvelse af sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med konkurrence- og motionsidræt, dels i
form af rådgivning og forebyggelse af sygdom og
skader, dels i form af behandling.
Reglerne gælder for alle ordinære såvel som ekstraordinære medlemmer af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.
De til enhver tid gældende regler for udøvelse af
sundhedsfaglig virksomhed gælder også for udøvelse af idrætsmedicinsk virksomhed. Af særlig
betydning er:
• at sikre idrætsudøverens helbred,
• aldrig at skade,
• aldrig at gøre sin autoritet gældende på en sådan
måde, at individets ret til at bestemme over sig
selv krænkes.

For medlemmer af selskabet gælder herudover
særligt:
• det medlem, som regelmæssigt behandler eller
rådgiver idrætsudøvere, skal have særlig indsigt i
idrætsmedicin.
• ud over den sundhedsfaglige indsigt må der
også kræves indsigt i de specielle fysiske og psykiske krav til idrætsudøvere samt indsigt i de sociale relationer, hvori idræt udøves.
• selskabets medlemmer bør være særligt opmærksomme på de interessemodsætninger, der
kan forekomme mellem holdledelse og en idrætsudøver, og på de loyalitetskonflikter, som kan opstå.
• i tilfælde, hvor idrætsudøveren er et barn eller
en teenager, må der tages hensyn til de særlige risici, som idrætsudøvelse kan medføre for en person, som endnu ikke er fysisk og psykisk færdigudviklet.
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Selskabets medlemmer skal medvirke til at udbrede viden om de særlige forhold, som gælder ved
træning af og konkurrencer for børn og unge. Det
er vigtigt, at denne viden også kommer ud til forældre og trænere.
Selskabets medlemmer skal medvirke til at udbrede viden om de særlige forhold vedrørende træning af ældre idrætsudøvere.
Selskabets medlemmer skal på enhver måde modarbejde anvendelse af metoder, som ikke er i overensstemmelse med lægelig etik og erfaring.
Det er således uforeneligt med idrætsmedicinsk
etik at medvirke til doping i enhver form. Selskabets medlemmer må heller ikke medvirke til at tilsløre smerte, således at en idrætsudøver kan genoptage sin idræt, hvis dette medfører risiko for, at
en skade forværres.
Hvis et medlem udøver sin virksomhed inden for
idrætsgrene med særligt store risici, stilles der
særlige etiske krav. Risikoen skal søges elimineret
ved at påvirke såvel idrætsudøveren som de øvrige ansvarlige.
En absolut forudsætning for et medlems idrætsmedicinske virksomhed er, at hans eller hendes
autoritet som medicinsk ekspert til enhver tid ubetinget skal respekteres.
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De bestemmelser og krav, som findes vedrørende
journaler inden for sundheds- og sygehusvæsenet,
skal også følges i forbindelse med idrætsmedicinsk virksomhed, ligesom også reglerne omkring
henvisning og tilbagemelding mellem forskellige
sundhedsinstanser skal følges.
På baggrund af offentlighedens og massemediernes interesse i information om f.eks. skader hos
eliteidrætsudøvere bør man - for at undgå udbredelse af urigtige oplysninger - i sådanne tilfælde
sammen med idrætsudøveren afgøre hvilke oplysninger, der kan gives.

De etiske regler er oversat og bearbejdet af Dansk
Idrætsmedicinsk Selskabs bestyrelse på grundlag
af “Etiska regler för idrottsmedicinsk verksamhet”, Svensk Idrottsmedicinsk Förening, og tilpasset kommentarer fra etisk komité under Den almindelige danske Lægeforening. Herefter vedtaget
på ordinær generalforsamling i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab den 22. november 1991.

