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Vision 

En sund og fysisk aktiv befolkning – gennem hele livet. 

 

DIMS er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og 

kendskabet til idrætsmedicin og at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse. 
 

 

 
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab   

v/sekretær Trine Stefanski   CVR: 50622614 6565669 

Bispebjerg Hospital   Lægernes Pensionsbank 6771 

Att.: Institut for idrætsmedicin  E-mail: mail@sportsmedicin.dk 

Nielsine Nielsens Vej 11, 2400 København NV Hjemmeside: www.sportsmedicin.dk 

 

Bestyrelsen 

Kristoffer Barfod – Formand   Jonathan Vela 

Jesper Petersen – Næstformand   Mikkel A. Pedersen 

Niels Christian Kaldau – Kasserer  Gorm H. Rasmussen 

Simon Døssing   Rasmus R. Sørensen 

Kristine B. Andersen      
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Beretning for 2019  

2019 har været endnu et travlt år for DIMS. Vi har haft fokus på rekruttering af kommende idrætsmedicine-

re, introduktion af blogformatet af ’Dansk Sportsmedicin’, udbredelse af DIMS’ uddannelse inden for DBU 

og divisionerne samt selvfølgelig årets største idrætsmedicinske begivenhed: Scandinavian Sports Medicine 

Congress. 

DIMS har gennem de sidste år haft et naturligt fald i medlemstallet, da nogle ekstraordinære medlemmer 

har meldt sig ud til fordel for medlemskab af DSSF. I stedet arbejder vi på at rekruttere yngre læger samt 

ekstraordinære medlemmer blandt de lægestuderende. Det vil være godt for specialet med en stærk re-

præsentation bland vores yngre kommende kollegaer, det vil give frisk blod til organisationen, og DIMS har 

meget at tilbyde til idrætsmedicinsk interesserede yngre læger og lægestuderende. Vi har samarbejde med 

Yngre Ortopædkirurger Danmark (YODA) samt de Studerendes Idrætsmedicinske Selskab (SIMS). 

Dansk Sportsmedicin overgik i 2019 fra elektronisk blad til et egentligt ’blog-format’. Det har været et stort 

arbejde for redaktionen samt for DIMS og DSSF at definere rammerne for dette og at omsætte det til prak-

sis. Bloggen er kommet godt fra start, og vi afventer evaluering af formatet og feedback fra medlemmerne i 

løbet af 2020.  

Mediepolitisk har vi arbejdet sammen med medicinsk udvalg i DBU omkring certificering af læger i DBU og 

divisionerne. Det er vedtaget, at alle læger skal have DIMS’ diplomuddannelse, og vi arbejder med at ud-

mønte dette i opkvalificeringskurser og konkrete retningslinjer. 

DIMS har i 2019 været repræsenteret i tre arbejdsgrupper for kommende nationale kliniske retningslinjer 

omhandlende 1) Ikke traumatiske skuldersmerter, 2) hjernerystelse og 3) Korsbåndsrekonstruktion. 

Scandinavian Sports Medicine Congress - #Sportskongres – var igen i 2019 en stor succes. Kongressen af-

holdtes i samarbejde med vores nordiske partnerorganisationer og blev den til dato største målt på fore-

dragsholdere og deltagere. Kongressen blev udvidet med et spor omhandlende ’applied science’ således, at 

den i alt bestod af 5 spor. I 2020 er kongressen udvidet med endnu et workshop-spor således, at der bliver 

4 foredrags-spor og 2 workshop-spor. 

Uddannelsesaktiviteterne har i 2019 kørt med god tilslutning til afholdte kurser. Der har været fokus på at 

fremrykke planlægningen af kurserne således, at kursuskalenderen er åben minimum ½ år frem i tiden. 

Endelig skal det nævnes, at vi har udbygget vores skandinaviske relationer med deltagelse i både den sven-

ske og den norske årskongres. Hele bestyrelsen tog til Høstkongres i Lillehammer, hvilket var givende for 

relationer både internt i bestyrelsen og til Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF). 

På de kommende sider er foreningens aktiviteter beskrevet i højere detaljegrad. God læselyst, 

Kristoffer Weisskirchner Barfod, formand 
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Resultater opnået i foreningsåret 2019 

 
 Område Mål Resultater 

V
id

e
n

sf
o
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Sportskon-

gressen 

 

 

At afholde en sportskongres på et interna-

tionalt højt fagligt niveau med et indhold 

der appellerer til både medlemmer af DSSF 

og DIMS herunder de forskellige relevante 

lægespecialer (idræts-ortopædi, reumato-

logi og almen medicin) 

Sportskongressen fastholdt i 2019 sin posi-

tion som en af de internationalt vigtigste 

idrætsmedicinske kongresser. Målt på antal 

gæster (nationale og internationale) samt 

antal modtagne abstracts er kongressen en 

stor succes.   

Dansk 

Sportsmedi-

cin 

 

 

Overgå til online blogformat 

 

Bloggen er oprettet og har kørt i et år nu 

med godt samarbejde fra de fire forsk-

ningscentre.  

 

Bloggens nyhedsbrevs funktion fungerer. 

  

Idrætsmedi-

cinsk 

Ph.d.’er og 

disputatser 

 

 

At skabe en platform på DIMS’ hjemme-
side, hvor idrætsmedicinske ph.d.‘er og 
disputatser dels kan annonceres og dels 
gøres tilgængelige, såfremt forfatteren 
ønsker dette. 

Udfordringer med design og drift af den 
nye hjemmeside har forsinket denne pro-
ces. Når hjemmeside er klargjort ift. fane-
blad/overskrift, vil de største forskningsmil-
jøer blive kontaktet mht. denne informati-
on.  

Nyheds-

mails til 

medlemmer 

At informere DIMS’ medlemmer om rele-
vante nyheder inkl. kommende kurser og 
kongresser (egne og eksterne). 

Nyhedsmails fremsendes som udgangs-
punkt én gang månedligt fraset sommerfe-
rien, samt når der er behov for ’akut’ in-
formation af DIMS’ medlemmer. 

P
o

lit
ik

 

Idrætsmedi-

cinske be-

handlings-

tilbud i DK 

At optimere og bedre det fremtidige 
idrætsmedicinsk behandlingstilbud i DK 

Arbejdsgruppe nedsat. Indledende møder 
med Lægeforeningen, DIF og analyseinsti-
tuttet, VIVE, er gennemført. 

Idrætslæger 

skal være 

diplomlæ-

ger 

1-års mål: DIF-dekret: Alle læger tilknyttet 
en divisions klub bør være diplomlæger. 
5-års mål: DIF-dekret: Alle læger tilknyttet 
elitedivisionsklubber skal være diplomlæ-
ger og alle divisionsklubber, som benytter 
sig af en læge, bør benytte en diplomlæge. 

DIF-dekret ikke realistisk, da specialforbun-
dene er autonome. 

DBU arbejder med at indføre krav om di-
plomlægestatus for landsholdslæger og 
ligalæger. Opgraderingskursus planlagt til 
2020. 

Der arbejdes for lignende i øvrige større 
specialforbund. 

U
d

d
an

n
e

ls
e

 Diplomlæ-

geuddan-

nelsen 

 

 

Gennemførsel af Trin 1 øst, Trin 1 vest, Trin 
2 samt afholdelse af eksamen. 

Trin 1 x 2 gennemført. 
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Andre kur-

ser 

 

 

Afholde et kursus udover diplomlægeud-
dannelsen 

Kursus om Styrketræning afholdt i KBH med 
stor succes. 
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Rekrutte-

ring 

Definere målgrupper for rekrutteringsar-
bejde. 

Målgruppen for rekrutteringsarbejdet har i 
2019 primært været medicinstuderende. 
DIMS tilbyder et fordelagtigt medlemskab 
til studerende med et medlemsgebyr på 
200 kr./år. 

Derudover er det forsøgt at gøre DIMS 
medlemskab endnu mere attraktivt, bl.a. 
ved oprettelse af rabataftaler for medlem-
mer ved Crossfit Copenhagen og Sportsma-
ster.  

Medlemsfremgang. Der har i 2019 været et lille fald i medlems-
antal, primært passive medlemmer, som er 
trådt ud.   

Oprettelse af studenterorganisation i 
Odense. 

Er fortsat på pause, da det ikke har været 
muligt at skabe den rette kontakt. 

Promovering af DIMS' arbejde og oplysning 
om selskabet.   

Foregår løbende og fremadrettet gennem 
nyhedsmails, hjemmeside og sociale medi-
er. Der har været god aktivitet på Facebook 
med relevante nyheder, artikler og opdate-
ringer på DIMS’ aktiviteter.  

DIMS har i samarbejde med SIMS (Stude-
rendes idrætsmedicinske Selskab) desuden 
holdt 3 succesfulde arrangementer for 
medicinstuderende med op imod 50-70 
deltagere ved hvert arrangement.  

YODA’s forårsmøde vil med DIMS støtte i 
2020 afholdes med Idrætsmedicin som 
tema. 

Studenterrepræsentant i DIMS' bestyrel-
sen. 

Der er skabt god kontakt til Studerendes 
Idrætsmedicinske Selskab i København, og 
der er fundet en studenterrepræsentant til 
bestyrelsen, som året igennem har deltaget 
i bestyrelsensmøder.  

  

Bestyrelsen Regional forankring. Bestyrelsen er hovedsaligt baseret i KBH, 
dog med to medlemmer fra Jylland. Vi er 
opmærksomme på at repræsentere hele 
landet. 

Faglig forankring. Bestyrelsen har fokus på ikke at være for 
kirurgisk orienteret. 

Velfungerende sekretariat. Velfungerende sekretariat under Trine 
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Stefanski. 

Produktive og strukturerede møder. Møder indkaldes 3 uger før, alle indsender 
skriftlige mødeoplæg og dagsorden udsen-
des ca. 1 uge før. 

Økonomi 

 

 

Budgettet for 2019 var et underskud på 
135.470 kr. 

2019 gav et underskud på 48.732 kr. 

Medlemmer 

 

Interessante tilbud til medlemmerne. Der er arbejdet for en politisk profil, der 
tydeligt er til medlemmernes fordel 

Eksterne 

relationer 

 

 

DSSF Godt samarbejde og fast kommunikation 
med DSSF. 2 årlige fællesmøder.  

SAKS God kommunikation og tiltagende samar-
bejde. 

Skandinavisk samarbejde. Relationer til NIMF og SFAIM konsolideret 
gennem deltagelse i deres årskongresser. 

Skandinaviske selskaber deltager i Sports-
kongressen, og der afholdes fælles skandi-
naviske møder. 

AMSSM Møde med past president for AMSSM i 
januar. Ikke oplagte opfølgende aktiviteter 
herpå. 

 

Sportskongressen  

Formål: At afholde en sportskongres på et internationalt højt fagligt niveau med et indhold der appelle-

rer til både medlemmer af DSSF og DIMS herunder de forskellige relevante lægespecialer (idræts-

ortopædi, reumatologi og almen medicin). 

Sportskongressen fastholdt i 2019 sin position som en af de internationalt vigtigste idrætsmedicinske kon-

gresser. Denne succes sætter krav til fremtiden ift. valg af kongressted, hvor maksimalt deltagerantal, antal 

og størrelse på auditorier, mulighed for salg af stande til udstillere, antal hotelværelser til deltagere etc. er 

vigtige parametre. Det prioriteres fra DIMS’ side, at sportskongressen er det årlige nationale samlings-

punkt, hvor man mødes og plejer netværket. Herudover ønsker vi, at kongressen skal være en international 

velkendt og eftertragtet kongres, hvilket vi mener, man opnår via et højt fagligt niveau, en stærk social pro-

fil og en professionel håndtering.  

 

Dansk Sportsmedicin 

Formål: At øge det lægelige bidrag og synliggøre de idrætslægelige perspektiver på sportsskader og 

sundhed.  
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Dansk sportsmedicin er nu overgået til et blogformat. Siden er velfungerende, og det er muligt at tilmelde 

sig nyhedsbrevet og få besked om nye oplag. Men om end følget er stigende – er det lægefaglige indhold og 

biddrag faldet.  

 

Vi ser fortsat platformen som en god mulighed for at udbrede idrætsmedicinske budskaber til et bredere 

publikum og vil i 2020 arbejde på strategier for at øge mængden af lægefagligt orienteret materiale og sam-

tidigt promovere idrætsmedicin fra et lægefagligt syn.   

For at opnå ovenstående vil vi forsøge at styrke den lægelige tilstedeværelse i redaktionen og løbende ska-

be en tættere kontakt til såvel de kliniske som de forskningsorienterede idrætsmedicinere.   

 

Uddannelse 

Formål: At gennemføre relevante idrætsmedicinske kurser og sikre et højt niveau i uddannelsen af di-

plomlæger i idrætsmedicin.  

I uge 10 blev der afholdt Trin 1 vest på Silkeborg Sygehus, 13 deltagere.  

I uge 35 blev der afholdt Trin 1 øst på Bispebjerg Hospital, 16 deltagere. 

Desuden har vi haft arrangeret kurser omkring Styrketræning, hvor kurset i øst gik godt, men hvor vi måtte 

aflyse i vest pga. for få tilmeldinger. 

 

I uddannelsesudvalget har vi i 2019 haft fokus på at gennemføre vores Trin-kurser i både øst og vest. Der-

udover har vi udbudt kurser omkring styrketræning. Ses der på deltagerantallene, så ser det rigtig fint ud, 

da vi fortsat er i en periode hvor Forsvaret ikke stiller med deltagere på kurserne længere. 

 

Vi har generelt fortsat fokus på tidligt udbud af kurser, derfor er Trin 1 vest og Trin 2 kurserne næste år 

allerede planlagt, og der er også et kursus om sportsernæring for læger stablet på benene i februar. 

 

På trin 2 kurset til maj 2020 er der allerede 24 deltagere, hvilket er positivt, Kurset er planlagt og aftaler 

med undervisere er lukket. Næste år er også eksamens år igen. 

Politik  

Formål: At positionere DIMS og øge DIMS indflydelse.  

Det medie-politiske udvalg har haft fokus på samarbejdet med DBU om indførelse af krav om diplomlæge-

status for læger, der er tilknyttet landshold på alle niveauer og ligaklubber. DBU arbejder for at indføre 

diplomlægestatus som krav, hvor et re-certificerings-/certificeringskursus af aktuelt tilknyttede læger vil 

gennemføres i maj 2020. Herefter skal fremtidige læger kunne dokumentere diplomlægestatus eller påbe-

gynde uddannelsen, som skal være afsluttet inden for 3 år. 

Den anden store opgave har været at starte processen omkring at optimere og forbedre det fremtidige 

idrætsmedicinske behandlingstilbud, hvor DIMS vil fremføre en organisations- og uddannelsesplan, som 
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kan ligge til grund for sundhedspolitikeres planlægningen af det kommende sundhedstilbud lokalt som re-

gionalt. 

Der er lavet indledende møder med DIF, Lægeforeningen og analyseinstituttet VIVE. Der er nedsat en ar-

bejdsgruppe bestående af reumatologer, almen praktiserende læger og mediepolitisk udvalg. 

DIMS har haft tilknyttet journalist, Morten Brandt, igennem 2018 og dele af 2019. Dette har givet brugbar 

sparring, men samarbejdet er ophørt, da det journalistiske arbejde er for dyrt i forhold til udbyttet aktuelt. I 

stedet sigter vi imod ad hoc løsninger fremadrettet. 

 

Hjemmeside og nyhedsbrev  

Formål: Videreudvikle kommunikationen med medlemmerne og andre interessenter  

Nyhedsmails til DIMS-medlemmer fremsendes som udgangspunkt én gang månedligt fraset sommerferien, 

samt når der er behov for ’akut’ information af medlemmer. Herudover annonceres nyheder, kurser m.m. 

på DIMS’ hjemmeside. Vi har et ønske om, at selskabets hjemmeside bliver ’levende’ og den naturlige plat-

form, når der søges idrætsmedicinsk information og nyheder. Således arbejdes der bl.a. på at skabe en da-

tabase for idrætsmedicinsk relevante ph.d.-afhandlinger og disputatser på hjemmesiden ligesom forsvar af 

disse vil blive annonceret i nyhedsmails og på hjemmesiden. 

Arkitekturen bag hjemmesiden er blevet opdateret i 2019 og siden viser nu også opdateringer fra Facebook 

og Twitter. Det er også blevet lettere for ikke IT-sagkyndige at lave opslag og tilføje undersider. Siden har 

fået et ansigtsløft, men der er fortsat småting som rettes til løbende inklusiv tilføjelse af materiale fra den 

gamle side.   

 

Rekruttering  

Formål: Initialt at stabilisere og efterfølgende at øge antallet af medlemmer over en 5-årig periode.  

På rekrutteringsområdet har fokus i år været lagt på at styrke samarbejdet mellem DIMS og de studerendes 

idrætsmedicinske organisationer. Det har udmøntet sig i 3 arrangementer afholdt på Panum Instituttet, 

hvor DIMS har bevilliget undervisere til at holde oplæg om hhv. sportsernæring, de hyppigste idrætsskader 

og forebyggelse af idrætsskader – alle arrangementer med stor tilslutning af interesserede studerende. De 

studerende er under disse arrangementer blevet gjort opmærksomme på muligheden for som student at 

være medlem af DIMS og de fordele dette fører med sig – og til en fordelagtig pris på kun 200 kr./år.  

Derudover er vi i DIMS begyndt at indgå samarbejdsaftaler med indtil videre Crossfit Copenhagen og 

Sportsmaster, hvor DIMS-medlemmer opnår gode rabatter.  

Til slut har DIMS indgået aftale med Yngre Ortopædkirurger Danmark om at Forårsmødet i Maj 2020 bliver 

med Idrætsmedicinsk fokus, og hele DIMS bestyrelse glæder sig til at støtte op om en spændende og lære-

rig dag!   
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Bestyrelsen 

Formål: En effektivt arbejdende bestyrelse 

Bestyrelsen er opbygget således at hvert bestyrelsesmedlem har sit område som han/hun er ansvarlig for. 
Denne struktur er afspejlet i indeværende årsrapport. 

Bestyrelsesmøderne er struktureret således, at arbejdet tænkes fordelt imellem møderne, mens at selve 
møderne er tænkt til information og intern koordinering. Møder indkaldes 3 uger før, alle indsender skrift-
lige mødeoplæg og dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødets afholdelse. 

Der er studenterrepræsentanter med som observatører til bestyrelsesmøderne. 
 

 

Eksterne relationer 

Formål: At opretholde og udbygge et netværk af eksterne relationer som bedst muligt understøtter for-

eningen arbejde mod at opfylde sit formål. 

DIMS’ tætteste og vigtigste samarbejdspartner i 2019 var, som i de foregående år, Dansk Selskab for Sports 
Fysioterapi (DSSF). Samarbejdet fremmes af to årlige fællesmøder og det fælles arbejde med Sportskon-
gressen. Stor tak til DSSF for endnu et år med et velfungerende og imødekommende samarbejde. 

Også stor tak til Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS), hvor med samarbejdet 
i 2019 har fungeret upåklageligt. Vi har i skrivende stund samarbejde omkring en National Klinisk Retnings-
linje omhandlende korsbåndsrekonstruktion og en behandlingsvejledning til skadestuebrug.  

Samarbejdet med de Skandinaviske selskaber er berdret i løbet af 2019. Især har det været gavnligt for 
relationen til Norge, da den samlede bestyrelse deltog på høstkongressen i Lillehammer. Vi overvejer muli-
ge samarbejdsområder for fremtiden.  

DIMS er partnerorganisation til Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM). Dette giver medlemmerne 
mulighed for nedslag i prisen ved indsendelse af artikler og mulighed for at publicere statusrapporter m.v. 

 

Økonomi  

I 2019 havde DIMS et underskud på 48.732 kr. på trods af et budgetteret underskud på 135.570 kr.  

Sportskongressen gav et overskud på 297.000, der er blevet stående i Sportskongressen og ikke overført til 
DIMS/DSSF. 

Underskuddet skyldes, at der ikke har været ansøgninger til vores medlemsaktivitetspulje, at udgifter til 
rekruttering har været mindre samt at et stort overskud i Sportskongressen, hvorfor underskudsgarantien 
for 2020 kongressen ikke har været nødvendig. 

Aktuelt er egenkapitalen på 1.196.783 kr. 
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Mål for foreningsåret 2020 

I det kommende år vil bestyrelsen arbejde for: 

1. At fastholde og udvikle det høje internationale niveau af Sportskongressen og herunder udvikle den 

skandinaviske deltagelse i udviklingen af kongressen. 

2. At gøre diplomuddannelsen obligatorisk for idrætslæger ved divisionsfodbold m.v. 

3. At få bedre kontakt til yngre læger og medicinstuderende og flere medlemmer i denne gruppe. 

 

I det kommende år vil Uddannelsesudvalget arbejde for: 

1. At afholde trinkurserne 

2. At sikre et funktionelt arbejde udvalg gennem vidensoverlevering og rekruttering 

3. At udvikle mål- og pensumsbeskrivelse for trinkurserne, herunder udvide logbogen og gøre denne 

mere specifik, særligt ift. undersøgelsesteknikker. 

 

 

Medlemmer 

Udvikling i medlemstal. 

498 medlemmer, heraf: 

Ordinære: 396 

Ekstraordinære: 35 

Udlandsbeskæftiget: 4 

Æresmedlemmer: 2 

70 år eller derover: 36 

Stud.med.: 2 

Pensionistkontingent: 23 
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Mindeord for Nis Nissen 

6. januar 1969 – 3. juni 2019 

2019 blev desværre året hvor vi mistede en god kollega og DIMS-medlem i en tragisk trafikulykke.   

Nis blev uddannet læge i 1997 fra Odense Universitetshospital og startede sin karriere som turnuskandidat 

på Svendborg Sygehus. Senere uddannede han sig på flere fynske hospitalsafdelinger. Han blev optaget 

som ph.d.-studerende på Odense Universitetshospital, og studiet blev i 2008 afsluttet med en afhandling 

om betydningen af hoftens geometri for knoglestyrke og risiko for brud på proksimale lårbensknogle. Hans 

cv omfatter desuden flere artikler i nationale og internationale tidsskrifter. Nis blev speciallæge i ortopæ-

disk kirurgi i 2011.  

Nis var en særdeles engageret og arbejdsom kollega der, udover sin stilling som speciallæge 

på knæsektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling i Kolding som han besad fra 2012, var aktiv i både SAKS og 

Sportskongressen kongresudvalg.  

Nis er dybt savnet. Alle tanker går til Nis’ efterladte – i særdeleshed hans kæreste og to børn. 
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Årsrapport 
2019 
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Lån af lokaler: 
 

 
 

 

 

Dansk Sportsmedicin: 

Heidi Klakk 
Helene Pallesen 
Jeppe Lykke Ekman  
Jonathan Vela 
Kim Thomas Petersen 

 

         

 

 

 
 

 

 

Undervisere og foredragsholdere: 

Adam Witten 
Christian Couppe 
Christoffer Brushøj 
Henrik Aagaard 
Jens Olesen 
Jesper Blegvad 
Kjeld Andersen 
Kristian Thorborg 
Michael Kjær 
Michael Væsel 
Mogens Dam 
Mogens Strange Hansen 
Peter Udby 
Rasmus Østergaard Nielsen 
Thomas Theis 
Tommy Øhlenschlæger 
 
 

 

 

Mediepolitisk udvalg: 

Henrik Aagaard 
Marianne Backer 
Morten Wad 

Uddannelsesudvalget: 

Julie Rydahl 
Kim Lykke 
Kris Hede 
Mads Karlsson 
Peter Cortex 
Rasmus Oscar 
Simon Brockhusen 
Simon Laust 
Tue Smith 
 
Mads Karlsson  
 

 

 

 

Kongresudvalget: 

Ina Wieland 
Jakob Klit 
Julie Sandell Jacobsen 
Jens Lykkegaard Olesen 
Jesper Petersen 
Karen Kortila  
Kristian Thorborg 
Lars Damsbo 
Laura Krohn 
Malthe Roswall 
Martin Uhd 
Mathias Nielsen 
Michael Rathleff  
Mikkel Bek Clausen 
Mikkel Petersen 
Pelle Petersen 
Simon Døssing 
Thomas Bandholm 
 


