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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 samt at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendel-

se. 
 

 

 
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 W. Barfod – Formand  Jonathan Vela 

Jesper Petersen – Næstformand   Kristian Thorborg 

Niels Christian Kaldau – Kasserer  Eva Rudjord Therkildsen 

Simon Døssing   Rasmus R. Sørensen 

Kristine B. Havgaard      
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Beretning for 2020 

DIMS har fået nyt logo. Et logo vi er stolte af, da det udtrykker kerneværdierne i foreningen med en simpel 

streg. Logoet er tænkt til at gøre det godt på sociale medier og på tryk.  

2020 har været et aktivt år i bestyrelsen, men et atypisk år for DIMS på grund af Covid-19 pandemien.  

Inden pandemien lukkede verdenen ned, nåede vi at afholde Scandinavian Sports Medicine Congress 2020, 

hvilket igen i år var en stor succes. Kongressen voksede atter, og er nu oppe på 6 parallelle spor. En impo-

nerende præstation, som vi skylder kongresudvalget stor tak for. 

I månederne efter afholdelse af kongressen lukkede verdenen ned, og vi var desværre nødsagede til at afly-

se både Trin 1 og Trin 2 kurser samt aflyse eksamen for nye diplomlæger i idrætsmedicin.  

Uddannelsen i idrætsmedicin er en grundpille i DIMS, og det var til stor ærgrelse, at vi ikke kunne byde nye 

diplomlæger velkommen i DIMS i 2020. Det er trygt at se, at en ny kursusrække samt eksamen er udbudt 

for 2021, hvis Covid-19 pandemien tillader det. 

Covid-19 pandemien førte også til aflysning af flere medlemsarrangementer blandt andet arrangementet 

omkring Tomas Cup i Århus. Det er en ny satsning i DIMS, at vi vil afholde idrætsmedicinske arrangementer 

i sammenhæng med store idrætsbegivenheder på dansk jord.  

Også samarbejdet med DBU blev påvirket af Covid-19. Certificeringskurset for læger i superligaen blev af-

lyst, og der foreligger ikke en klar plan for, hvornår et nyt kursus kan afholdes. Det er en vigtig brik i arbej-

det for anderkendelse af diplomlægeuddannelsen i idrætsmedicin, og vi arbejder på at afholde kurset i 

2021. 

Dansk Sportsmedicin har i 2020 kørt i blogformat. Antallet af besøgende har været acceptabelt, men det 

har været svært at engagere DIMS-medlemmer i bloggen, og vi er i tvivl, om medlemmerne anvender blog-

gen i det omfang vi ønsker. Bestyrelsen har derfor lagt op til en evaluering og gentænkning af bloggen i 

2021.  

DIMS har i 2020 været repræsenteret i to arbejdsgrupper for kommende nationale kliniske retningslinjer 

omhandlende Ikke traumatiske skuldersmerter og korsbåndsrekonstruktion. 

I 2021 vil DIMS have større fokus på tilbud til medlemmerne. Vi ønsker flere medlemsarrangementer og at 

større idrætsbegivenheder på dansk jord kobles med sociale uddannelsesarrangementer for DIMS-

medlemmer. Vi ønsker at gøre bloggen Dansk Sportsmedicin til et relevant medie for DIMS-medlemmer. 

 

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

Kristoffer Weisskirchner Barfod, formand 
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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). 

Scandinavian Sports Medicine Congress 2020 blev afholdt i den sidste weekend i januar, og var en stor suc-

ces.  

Grundet pandemien skulle det blive en af få internationale sportskongresser med fysisk fremmøde i 2020. 

Vi havde over 800 deltagere fra mere end 30 lande repræsenteret. Programmet var vokset til 6 parallelle 

spor inkl. 2 workshops og med over 150 præsentationer fordelt på mere end 50 sessioner!  

Med andre ord et kæmpestort arbejde udført af kongresudvalget og ikke mindst det videnskabelige udvalg. 

Tak for det.  

2021 kongressen skulle have været afholdt i februar 2021. Efter overvejelser om at afholde et mindre nati-

onalt arrangement/årsmøde, tvang udviklingen i pandemien os desværre til helt at aflyse 2021 arrange-

mentet.  

Vi ser nu frem imod Scandinavian Sports Medicine Congress 2022, der vanen tro finder sted på Radisson i 

København den 3. til 5. februar.  

Det nye videnskabelige udvalg er sammen med resten af kongresudvalget allerede i fuld gang, og store dele 

af det spændende program er på plads. Der er meget at se frem til.  

Det prioriteres fra DIMS’ side, at sportskongressen er det årlige nationale samlingspunkt, hvor man mødes 

og plejer netværket. Herudover ønsker vi, at kongressen fortsat skal være en international velkendt og ef-

tertragtet kongres. 

 

Dansk Sportsmedicin Blog 

Formål: Gentænke formatet og sikre det idrætslægelige perspektiv.  

 

Dansk sportsmedicin har i 2020 kørt i et blogformat. Antallet af besøgende har været acceptabelt, men det 

redaktionelle arbejde har været større end forventet og centrene har haft svært ved at producere materiale 

til det nye format.  

Redaktør Heidi Klakk har gjort et godt stykke arbejde, men takker af grundet nyt job med flere arbejdsop-

gaver. 

Det står klart, at formatet skal gentænkes med større inddragelse af de regionale idrætsmedicinske centre 

og en større lægefaglig tilstedeværelse. Ydermere skal der findes en ny redaktør og lægefaglig tilstedevæ-

relse i redaktionen skal sikres.    

Det initiale møde omkring ovenstående blev afholdt i efteråret 2020 og arbejdet vil fortsætte i 2021 hvor vi 

også vil gå i dialog med centrene.  
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Uddannelse 

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

plomlæger i idrætsmedicin.  

Overskriften for 2020 er som hos mange andre Coronavirus. 

Vi nåede at afholde et Trin 1 Vest i uge 10 på Regionshospitalet Silkeborg, hvor vi igen i år holdt fast i at 
have fysioterapeut + læge som undervisere alle 5 dage. 20 deltagere (fastsat som max). 

Resten af årets kurser blev aflyst pga. forsamlingsrestriktioner. 
Der var planlagt Trin 1 Øst, Trin 2 og eksamen. Planer om yderligere kurser blev droppet i løbet af foråret 
efterhånden, som de fleste sygehusafdelinger lukkede ned for andet end obligatoriske kurser.  
Vores kurser vurderes ikke at kunne afholdes virtuelt. 

Planen for 2021 er at få afholdt Trin 2 + eksamen (udskudt fra 2020) og de vanlige Trin 1 kurser i øst og 
vest.  

2 medlemmer af udvalget udtræder grundet den vedtægtsfastsatte 6-års regel og yderligere 1 medlem 
udtræder. I skrivende stund arbejdes på at genbesætte udvalget. I forbindelse med konstituering af udval-
get, vil der blive valgt ny formand.  

Samtlige UU-møder har i 2020 været afholdt som virtuelle møder. 

 

Politik  

Formål: At positionere DIMS og øge DIMS indflydelse.  

Det Medie Politiske Udvalg har i år bestået af Henrik Aagaard, Kristoffer Barfod, Morten Wad, Kristian  
Thorborg Niels Christian Kaldau. 
I forhold til DIMS ‘strategi i fremtiden har der været afholdt et møde med en gruppe af de mest centrale og 
indflydelsesrige idrætsmedicinske personligheder i Danmark i et board of thrustees, hvilket vi fremadrettet 
vil prøve på at holde fast i.  

Denne gruppe skal blandt andet være med til, at gruppens personer og DIMS gensidigt kan støtte hinanden 
i politiske mål som at få mere idrætsmedicin i præ- og postgraduate uddannelse, bedre idrætsmedicinske 
tilbud lokalt/regionalt og publicering af idrætsmedicinsk viden til befolkningen m.v. 
Arbejdet omkring indførelse af diplomlæge-krav i DBU og andre specialforbund er grundet COVID-19 ud-
skudt på ubestemt tid, men det er fortsat et mål at få gennemført certificering/re-certificeringskurset i DBU 
i 2021 samt få andre specialforbund i DIF med på idéen. Der er taget kontakt til DIF om møde med special-
forbundene. 

Der er påbegyndt arbejde på "positionspapirer" inden for nogle idrætsmedicinske kerneområder. Disse skal 
bruges til formidling af DIMS´ holdning på de pågældende områder og vil være en del af en hurtig oriente-
ring af pressen, hvor DIMS får sat sit aftryk i debatten, men også påtager sig en oplysende funktion for 
"Idræts-Danmark". Der er lavet en strategi for øget brug af sociale medier og hjemmeside til publicering af 
idrætsmedicinsk viden og DIMS holdninger. 
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Hjemmeside, sociale medier 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 platform, når der søges 
idrætsmedicinsk information og nyheder. Således arbejdes der bl.a. på at skabe en database for idrætsme-
dicinsk relevante ph.d.-afhandlinger og disputatser på hjemmesiden, ligesom forsvar af disse vil blive an-
nonceret i nyhedsmails og på hjemmesiden. 

Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at udbygge DIMS’ hjemmeside og gøre den mere relevant for 
medlemmerne.  
DIMS ønsker at udbrede information om og materiale fra de idrætsmedicinske centre i Danmark. Dermed 
skal dansk idrætsmedicinsk forskning – og nyheder herfra – gøres mere tilgængeligt, og det skal være lette-
re for eksempelvis studerende og yngre læger med idrætsmedicinsk interesse at vide, hvor de kan tage 
kontakt. Derudover arbejder vi på en mere interaktiv platform, bl.a. med film af sessioner fra tidligere års 
Sportskongresser.  

DIMS fik i 2020 sin egen Instagram-profil. Hér vil der, på linje med hjemmesiden og Facebook, blive postet 
nyheder og information om kurser, men også billeder og posts fra arrangementer, som DIMS afholder.   

DIMS fik nyt logo i efteråret 2020 designet af fysioterapeut Behnam Liaghat. Logoet er enkelt, og vi mener 
at det fanger essensen af idrætsmedicin godt. Om end det gamle logo har været med os i lang tid, var det 
for komplekst, egnede sig ikke til tryk og det blev utydeligt, når det blev formindsket.  

 

Rekruttering 

Formål: At øge antallet af medlemmer over en 5-årig periode.  

På rekrutteringsområdet har DIMS i 2020 været hårdt ramt af Covid-19. Bestyrelsen havde set frem til 
sammen med Yngre Ortopædkirurger Danmark at afholde YODA’s Forårsmøde i maj 2020 med mere end 50 
deltagere og med idrætsmedicin som tema. En spændende dag med oplæg og hands-on workshops var 
planlagt, men med nedlukningen af Danmark blev arrangementet aflyst. Vi håber det kan lade sig gøre at 
afholde arrangementet i 2021. 
 
Der er fortsat god kontakt til studenterforeningerne, og to gange har der været sat dato for det efterspurg-
te ultralydskursus. Begge arrangementer endte desværre med i sidste øjeblik at blive aflyst grundet nye 
forsamlingsrestriktioner.  
 
DIMS ser frem mod et 2021, hvor det igen er muligt at samles, oplyse og inspirere medlemmer inden for 
det idrætsmedicinske område.   
Studerende har fortsat mulighed for at være medlemmer af DIMS til en fordelagtig pris på 200 kr./året. 
 



     
                                                                                                       
 

7 

 

Årsrapport 
2020 

Medlemsfastholdelse 

Formål: At lave idrætsmedicinske arrangementer for medlemmerne og skabe medlemsfordele.  

Hjemmesiden er blevet suppleret med en ny fane: ”Medlemsarrangementer og fordele”. Det skal være 

endnu mere attraktivt at være medlem af DIMS, og vi arbejder løbende på at opnå rabatter og fordele til 

gavn for vores medlemmer.  Indtil videre har vi opnået medlemsrabatter hos ARCA og Sportsmaster. 

DIMS vil i 2021 arbejde for flere medlemsarrangementer. Bestyrelsen har i samarbejde med Copen-

Hill/Amager Bakke planlagt et ski-event med skiløb på bakken, fagligt oplæg og fællesspisning. Arrange-

mentet ligger klar, men er udskudt til det kan lade sig gøre i overensstemmelse med gældende retningslin-

jer.  

Vi har lavet løbetrøjer med det nye logo, som kan erhverves hos DIMS, og vi håber det er med til at gøre 

flere opmærksomme på at gøre brug af vores tilbud i fremtiden. 

Derudover arbejdes der på retningslinjer for stævnelæger - et lille kompendie der stiller dig bedst muligt til 

din tjans som læge i fritiden ved forskellige arrangementer. 

 

Bestyrelsen  

Formål: En effektivt arbejdende bestyrelse. 

Bestyrelsen har trods udfordringerne med lockdown grundet Covid-19 opretholdt et godt samarbejde og 

alle har leveret deres del af arbejdet. De to nye bestyrelsesmedlemmer Kristian Thorborg og Eva Rudjord 

Therkildsen har fået deres egne ansvarsområder og bidrager godt til organisationen. 

Der er afholdt fem bestyrelsesmøder, en visionsdag med overnatning og to fællesmøder med DSSF. 

Bestyrelsen har et ønske om at knytte uddannelsesudvalget tættere til bestyrelsen, således at der kan op-

nås bedre synergi grupperne imellem. Bestyrelsen lægger derfor op til at formanden for UU vælges til be-

styrelsen med UU som ansvarsområde. 

 

 

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 2020 var, som i de foregående år, Dansk Selskab for Sports 

Fysioterapi (DSSF). Samarbejdet har været fremragende. Stor tak til DSSF. 

Også stor tak til Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS), hvormed samarbejdet 

i 2020 har fungeret upåklageligt. Der arbejdes på en National Klinisk Retningslinje omhandlende korsbånds-

rekonstruktion og en behandlingsvejledning til skadestuebrug.  
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Samarbejdet med de Skandinaviske selskaber fungerede godt under Sportskongressen. Siden er der ikke 

sket det store grundet Covid-19 pandemien.  

DIMS har god forbindelse til IOC medical committe. 

DIMS fortsætter samarbejdet med Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM).  

Økonomi  

I 2020 havde DIMS et underskud på 163.268 kr. på trods af et budgetteret underskud på 234.064 kr.  

Der har været et lavt aktivitetsniveau, men da der var et stort underskud på Sportskongressen med ekstra 

udgifter for DIMS på 121.818 kr., endte det alligevel med ovenstående underskud. 

Aktuelt er egenkapitalen på 1.032.387 kr. 

 

Mål for foreningsåret 2021 

I det kommende år vil bestyrelsen arbejde for: 

1. At konsolidere den skandinaviske deltagelse i Sportskongressen 2022. 

2. At skabe flere medlemsarrangementer og fordele. 

3. At gøre bloggen Dansk Sportsmedicin mere relevant for medlemmerne. 

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

5. 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 implementere de nye ’intended learning objectives’ i alle sessioner i trinkurserne 

2. At omstrukturere udvalget således, at det fungerer med den nye struktur, hvor formanden er valgt til 

bestyrelsen, og der er en ansvarlig for hvert trinkursus og eksamen.  

 

Medlemmer  

Udvikling i medlemstal. 

470 medlemmer, heraf: 

Ordinære: 365 

Ekstraordinære: 35 

Udlandsbeskæftiget: 4 

Æresmedlemmer: 2 

70 år eller derover: 34 

Stud.med.: 6 

Pensionistkontingent: 24  
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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  
 

 

 

 

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 
 


