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Vision 

Sund idræt gennem hele livet. 

 

Formål 

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

kendskabet til idrætsmedicin samt at virke for idrætsmedicinens praktiske anvendelse. 

 
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab   

v/sekretær Trine Stefanski   CVR: 50622614  

Bispebjerg Hospital   Lægernes Pensionsbank  

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

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

Facebook & Instagram 

 

Bestyrelsen  

Niels Christian Kaldau – Formand  Rasmus Oscar 

Ellen Hamborg-Petersen – Næstformand   Behnam Liaghat 

Kasper Anders Lorentzen – Kasserer  Eva Rudjord Therkildsen 

Jon Clemmensen – Formand uddannelsesudvalget Rasmus R. Sørensen 

Kristine B. Haugaard      

http://www.sportsmedicin.dk/
https://www.facebook.com/Dansk-Idr%C3%A6tsmedicinsk-Selskab-672167639483335/
https://www.instagram.com/dansk_idraetsmedicinsk_selskab/
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Beretning for 2022  

Endelig kom vi ud af Covid-19s stramme greb. Det lykkedes dog ikke at få afholdt Sportskongressen, men til 

gengæld fik vi startet året med et succesfuldt endags årsmøde med generalforsamling og afsluttende fest-

middag.  

Det blev også starten på en ny æra i bestyrelsen, hvor Kristoffer Barfod med 5 år som formand og Jesper 

Petersen efter 6 år i bestyrelsen samt 6 år i uddannelsesudvalget overdrog tøjlerne. Begge har sat et værdi-

fuldt aftryk på DIMS i de seneste år. Bestyrelsen har fortsat med nogle velkendte ansigter med indsigt i be-

styrelsens arbejde og visioner og blevet suppleret med reumatolog, Rasmus Oscar samt praktiserende 

læge, Kasper Anders Lorentzen og som repræsentant for de ekstraordinære medlemmer fysioterapeut, 

Behnam Liaghat. 

Bestyrelsen har forsøgt at fortsætte de seneste års visioner og haft fokus på at sikre kerneydelserne til 

medlemmerne i form af Sportskongressen, diplomlægekurserne, diplomeksamen og formidling af viden 

gennem Dansk Sportsmedicin samt nyhedsbreve med månedens case.  

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer har en høj prioritet og har med vedtagelse om en studenterre-

præsentant i bestyrelsen, som suppleant for de ekstraordinære medlemmer, været vigtig i dette arbejde. 

Der er startet en idrætsmedicinsk gruppe på SDU for de medicinstuderende, som forhåbentlig kan bidrage 

til at højne de medicinstuderendes viden omkring idrætsmedicin og være platform for medlemskab i DIMS. 

Med afgang af Kristoffer Barfod og Kristian Thorborg fra bestyrelsen samt undertegnedes nye rolle som for-

mand, har det medie-politiske udvalg i år ikke været aktivt, men i stedet har udvalgets funktioner været va-

retaget i bestyrelsen.  

Aktuelt er DIMS involveret i, hvordan vi udvikler en bedre idrætsmedicinsk uddannelse af alment praktise-

rende læger, et bedre idrætsmedicinsk tilbud til sub-eliten og bredden i dansk idræt samt en udvikling og 

implementering af en national strategi for forebyggelse af idrætsskader. 

Vi ser ind i et spændende 2023, hvor vi forhåbentlig endelig får lov til at gennemføre Sportskongressen.  

Det bliver også et år med mulighed for at dygtiggøre sig med det nye Trin 3 kursus, som havde en succes-

fuld debut i 2022, og som bliver gjort obligatorisk i diplomlægeuddannelsen.  

Forhåbentlig bliver 2023 også året, hvor vi sammen med DBU får lavet diplomlæge-opgraderings/recertifi-

cerings-kursus for læger med arbejde i DBU’s landshold, superligaen, 1. division samt kvindeligaen. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et entusiastisk bidrag til DIMS´ virke, men også en stor tak til de menige 

medlemmer der, ved deres frivillige arbejde samt deltagelse i DIMS´ aktiviteter, er med til at sikre funda-

mentet for DIMS. 

Nedenfor kan der i detaljer læses om årets aktiviteter og regnskab samt mål for 2023. 

Niels Christian Kaldau, formand. 
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Sportskongressen  

Formål: At samle Verdens største kapaciteter inden for idrætsmedicin på dansk jord mhp. vidensdeling og 

netværk med deltagerne. 

Sportskongressen 2022 blev som bekendt aflyst og i sidste øjeblik erstattet af et spændende endags-møde 

med udgangspunkt i nogle af de planlagte symposier. 70 deltagere hørte om: 

Choice of graft for ACL reconstruction in cutting sports 

COVID-19 impact upon physical performance during and after the disease 

Rotator cuff surgery and rehabilitation – the clinical dilemma 

The role of neuroscience in sports medicine to understand pain in athletes 

Meniscus – fact and fiction 

Der var live-straming med 30 deltagere. 

Mødet var uden betaling som kompensation for den lave aktivitet igennem de seneste år med COVID-19 

hvilket, sammen med et større underskud fra den aflyste Sportskongres, har påvirket årets regnskab (se se-

nere). 

Aktuelt er Annika Winther delt formand i kongresudvalget sammen med Christina Ramos Stavngaard fra 

DSSF. Videnskabeligt udvalg er styret af et delt formandskab ved Cand. Scient., Jesper Bencke og fysiotera-

peut, Clare Ardern. Ellen Hamborg Petersen og Jakob Klit er ansvarlig for udvalget for sponsorer og udstil-

lere. 

Dansk Sportsmedicin 

Formål: At formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis. 

 

Ved sidste årsskifte blev Dansk Sportsmedicin genstartet i et nyt format som en månedlig nyhedsmail med 

artikel, infographic og podcast – og med en helt ny redaktion bag tidsskriftet. Vi er nu blevet ét år mere er-

farne, de fleste begynderfejl er begået (og løst!), og ambitionen om først og fremmest at etablere grundste-

nene i det nye Dansk Sportsmedicin, har nu givet en følelse af stabilitet og overskud på redaktionsbænken. 

Som i enhver sportsgren er kontinuitet vejen til succes. I 2023 vil vi derfor prioritere en fast, månedlig udgi-

velse af DSM og udnytte, at ”rutinen” giver plads til nye idéer og flere indspark: Inspireret af tidligere DSM-

udgivelser arbejder vi på at implementere korte resuméer af nye publikationer, og vi har en ambition om af 

udkomme hyppigere med vores podcast LydDoping, der både skal favne den dybdegående (30-45 min) 

samtale med forfatteren til månedens artikel, men også kortere, faglige lydindslag. Vores samarbejde med 

de danske idrætsmedicinske forskningscentre (SDU, AAU, IOC Copenhagen (ISMC), SORC-C, AU, VIA og Kø-

benhavns Professionshøjskole) er afgørende for vores eksistens, og vi håber derfor både at styrke og udvide 

samarbejdet over de kommende år. At formidle idrætsmedicinsk viden produceret inden for landets græn-

ser er vores fornemmeste opgave. 

Nyhedsmailen, med henvisning til hjemmesiden www.dansksportsmedicin.dk, skal fortsat være vores pri-

mære formidlingskilde, da vi med ca. 1000 aktive mailabonnementer og mellem 150-700 lytninger per pod-

castepisode, vurderer, at denne mediestrategi har potentialet til at række bredt. Trods tekniske 

http://www.dansksportsmedicin.dk/
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vanskeligheder i opstartsfasen er det nu automatiseret takket være et større internt programmeringsar-

bejde, og udgifter til ekstern hjemmesidekonsulenthjælp er forsvundet. 

Naturligvis er enhver kritik kærkommen, og vi bliver taknemmelige, hvis I vil bidrage til tidsskriftet eller dele 

viden om Dansk Sportsmedicins beståen. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og formidle endnu mere idrætsmedicinsk viden i 2023. 

Uddannelse 

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

læger i idrætsmedicin.  

I Uddannelsesudvalget har vi i 2022 haft fokus på at køre et fuldt program.  
Vi afviklede som vanligt Trin 1 i Vest og Øst. 
Derudover har vi nu for første gang afholdt Trin 2 og Diplomlægeeksamen uden det vanlige års pause. 
Der tilkom et nyt og spændende DIMS kursus, Traumekursus, skabt og arrangeret af Jesper Petersen. 
 
I 2021 havde vi rigtig mange deltagere til alle vores kurser, og vi har i 2022 været spændte på, om dette 
blot var efterdønninger efter Corona-nedlukningerne, eller om der reelt er en meget stor efterspørgsel ef-
ter vores kurser. 
Vi må nok konkludere, at det nok mest var en effekt af nedlukningerne. 
Vores kurser har været rimelig besat på niveau med årene før Corona, men bestemt ikke fyldt helt op. 
 
De fleste kurser kunne køre fint rundt økonomisk. 
Eksamen gav et underskud grundet relativt få deltagere ift. det set up, som kræves. 
Der var få tilmeldte til Trin 1 Vest i uge 3 i 2023, men vi valgte ikke at aflyse kurset, selv om det ville give et 
lille underskud. Dette kunne fint dækkes af Uddannelsesudvalgets økonomi. 
Vi skal til at revurdere prisen for deltagelse i eksamen, da den er rimelig dyr at afvikle. 
 
Vi er blevet flere i Uddannelsesudvalget i 2022 for at kunne holde trit med den øgede aktivitet.  
Aktuelt er vi 9, med en på barsel - med mulighed for op til 10 medlemmer. Dette for at sikre en god dæk-
ning af opgaver og fornuftig overdragelse til ny kræfter. 
 
Opgaven for Uddannelsesudvalget i 2023 må være at køre videre med det fulde program, og samtidigt blive 
bedre til at reklamere vores rigtig gode kurser bredt. 
 
Kursusaktivitet 2022: 
Uge 3 Trin 1 Vest i Silkeborg med 22 deltagere 
13.-14. juni Traumekursus på Hvidovre Hospital med 21 deltagere 
Uge 33 Trin 1 Øst på Bispebjerg Hospital med 16 deltagere 
Uge 41 Trin 2 på Bispebjerg Hospital med 17 deltagere 
25. november Diplomlægeeksamen på Bispebjerg Hospital med 13 deltagere 

Politik  

Formål: At positionere DIMS og øge DIMS indflydelse.  
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Det Medie Politiske Udvalg har i 2022 ikke været aktiv grundet omstrukturering i bestyrelsen. I stedet har 
de politiske beslutninger været varetaget internt i bestyrelsen.  

Vi har i de forgangne år haft en del tanker omkring udvikling og udbredelsen af idrætsmedicin i Danmark, 
herunder om idrætsmedicin skulle være et selvstændigt speciale, om der skulle ændres på strukturen og 
antallet af idrætsklinikker i Danmark.  
Aktuelt er bestyrelsen af den holdning, at der ikke er nok egentlige idrætsmedicinske stillinger, der beretti-
ger et speciale. Det synes også overordentligt vanskeligt at påvirke organisationen af idrætsmedicinske kli-
nikker i landet. Dette synes aktuelt meget at være afhængig af enkeltpersoner, der samler kræfter i klinik-
ker.  
Det er derfor bestyrelsens holdning, at vi primært vil forsøge at skabe bedre uddannelse på alle niveauer i 
det idrætsmedicinske miljø og især prøve at styrke de praktiserende lægers viden om idrætsmedicin, så den 
bredde befolkning bliver mødt af dygtigere læger, uanset hvor i landet de bor. Vi er således i dialog med 
PLO om nationale, regionale og lokale initiativer. 

Et andet arbejdsområde er at prøve at sikre at de mange atleter, der træner mange timer om ugen og der-
ved får mange muskuloskeletale problemer men ikke er støttet af en sundhedsmedicinsk sektor, får lettere 
adgang til et højt fagligt idrætsmedicinsk tilbud. Dette vil vi forsøge at opnå gennem et samarbejde med 
Team Danmark og idrætskommunerne. 

I Danmark er der aktuelt, ikke som i Norge, en national strategi for forebyggelse af idrætsskader. Inspireret 
af Norge ønsker DIMS sammen med DSSF og ”Idræts-Danmark” at få lavet en strategi for bedre forebyg-
gelse af idrætsskader i Danmark og forsøge at lave en plan for implementering.  
Som første spadestik håber vi på at kunne lave en konference i Idrættens Hus i 2023 mhp. at initiere denne 
proces. 

Hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev  

Formål: Videreudvikle kommunikationen med medlemmerne og andre interessenter.  

Fokus i 2022 har været etablering af vores nye koncepter ”Månedens Case” og ”Månedens stafet”. Koncep-
terne har til formål hhv. at sætte fokus på særlige idrætsmedicinske problemstillinger, som både kan oplyse 
og diskuteres blandt vores medlemmer og udbrede viden om det idrætsmedicinske arbejde, som udføres 
på forskellige centre/klinikker overalt i landet.    

Bestyrelsen har på skift haft ansvaret for at forelægge en case, som er blevet sendt ud med nyhedsbrevet 
og delt på vores Facebook-side. Vi er glade for den positive feedback og for de relevante kommentarer og 
spændende diskussioner, der har fulgt i kommentarsporene.  
Det glæder vi os til at fortsætte med i 2023!  

Vi har fortsat en høj aktivitet på vores So:Me-platforme, særligt Facebook, hvor vi i 2022 næsten formåede 
at runde 1800 følgere! Her deles opslag om forestående kurser, kongresser, ny idrætsmedicinsk forskning, 
cases, deadlines, opdateringer fra kongresser i udlandet, billeder fra arrangementer i DIMS-regi, links til 
podcasts samt nyheder fra Dansk Sportsmedicin. Platformene har til formål at samle vores medlemmer og 
vi sætter stor pris på alle delinger og kommentarer.  

Rekruttering og medlemsfastholdelse  

Formål: At lave idrætsmedicinske arrangementer for medlemmerne og skabe medlemsfordele.  
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2022 var året, hvor Danmark endelig så ud til at åbne op, og hvor vi igen glædede os til igen at afholde 
Sportskongressen. Det satte en ny omgang restriktioner med forsamlingsloft desværre en stopper for i sid-
ste øjeblik. Intet er dog så galt, at det ikke er godt for noget.  
Vi fik i stedet mulighed for at afholde et ”Idrætsmedicinsk Årsmøde” hvor det, trods en kort frist, lykkedes 
at samle godt 100 deltagere på Radisson i København til spændende symposier og en flot middag på ”Top 
of Town”.  
Vi havde i 2021 stor succes med vores medlemsarrangementer og ønskede at fortsætte stilen i 2022.  
Da Tour de France havde start i Danmark, var det oplagt med en dag i cyklingens tegn! Desværre blev arran-
gementet først udskudt og til slut aflyst grundet for få tilmeldinger.  
Vi har flere initiativer i støbeskeen til 2023 og håber på at samle en masse DIMS’ere til en spændende dag 
med fokus både fagligt og socialt.  
Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget har et ønske om, at det skal være endnu mere attraktivt at være 
DIMS-medlem. Derfor har vi i 2022 kørt et pilot-projekt på en ”mentor-ordning”, som skal hjælpe DIMS-
medlemmer, som ønsker at få foden indenfor som læge i sportens verden.  
DIMS formidler kontakten således, at man som DIMS-medlem får muligheden for at komme med en klub-
læge som ”føl” til en kamp eller sports-arrangement.  
Vi glæder os til at lancere konceptet i 2023.  
 

Bestyrelsen  

Formål: En effektivt arbejdende bestyrelse. 

Med bestyrelsens afgang af Kristoffer Barfod og Jesper Petersen med mangeårigt virke var det vigtigt for 

kontinuiteten, at der var nyvalg af Niels Christian Kaldau som formand, der med 6 års erfaring i uddannel-

sesudvalget og i bestyrelsen kan viderebringe den røde tråd i bestyrelsesarbejdet med den eksisterende 

bestyrelse bestående af Ellen Hamborg Petersen, Kristine Bramsen Haugaard, Jón Clemmentsen, Eva Rud-

jord Therkildsen, Rasmus R. Sørensen og de nyvalgte Kasper Anders Lorentzen, Rasmus Oscar og Behnam 

Liaghat. 

Der er i 2022 afholdt fem bestyrelsesmøder, en visionsweekend og to fællesmøder med DSSF.  

Årets visionsweekend var henlagt til Bamsebo Camping i det jyske, hvilket skabte en mindeværdig overnat-

ning og en smuk kanotur på Gudenåen samt lidt mindre belastning på årsregnskabet. 

Bestyrelsen er velfungerende med klart definerede arbejdsområder for de fleste af medlemmerne. Hvert 

bestyrelsesmedlem er ansvarlig for sin del og afrapporterer ifm. bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen er understøttet af sekretær Trine Stefanski. Trine er bestyrelsens omdrejningspunkt og blandt 

andet ansvarlig for logistik omkring møder og arrangementer, hjemmeside, medlemskontakt og referater. 

Der er afgang af følgende medlemmer ved kommende generalforsamling: Jón Clemmentsen og Rasmus Os-

car. 

 

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 2022 var, som i de foregående år, Dansk Selskab for Sports 

Fysioterapi (DSSF).  
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Dansk selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS), har med DIMS et stort interessefælle-

skab omkring idrætsmedicinske tilstande, er derfor en vigtig samarbejdspartner og sætter med deres med-

lemmer også et stort aftryk på DIMS samt medvirker til samarbejdet om Sportskongressen. 

Formand, Niels Christian Kaldau har som en del af det nordiske samarbejde deltaget i det svenske Vårmøde 

og det norske søsterselskabs Høstkongres. Dette har bidraget til et tættere samarbejde med de skandinavi-

ske søsterselskaber med udveksling af viden selskaberne i mellem samt planlægning af aktiviteter fremad-

rettet i form af delt kursusaktivitet og formidling af forskning på tværs af landene. 

DIMS har et løbende samarbejde med DIF og Team Danmark omkring aktuelle problemstillinger samt frem-

tidig organisering. 

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

Økonomi  

I 2022 havde DIMS et overskud på 54.649 kr. på trods af et budgetteret underskud. Underskud fra den afly-

ste sportskongres 2022 er overført til regnskabsåret 2023. Der har været færre aktiviteter end vanligt, så 

årsmødet med gratis deltagelse af medlemmerne har ikke belastet årsregnskabet videre. 

Aktuelt er egenkapitalen på 1.162.462 kr. 

Mål for foreningsåret 2023  

I det kommende år vil bestyrelsen fortsat arbejde for at: 

• Uddanne læger inden for idrætsmedicin 

• Formidle idrætsmedicinsk viden og forskning  

• Understøtte et stærkt dansk idrætsmedicinsk miljø 

• Eksterne relationer 

• DIMS kultur og identitet 

Medlemmer 

        Udvikling i medlemstal 

2021:  2022:  

467 medlemmer, heraf: 487 medlemmer, heraf: 

Ordinære: 357 Ordinære: 361 

Ekstraordinære: 28 Ekstraordinære: 33 

Udlandsbeskæftiget: 4 Udlandsbeskæftiget: 4 

Æresmedlemmer: 2 Æresmedlemmer: 2 

70 år eller derover: 35 70 år eller derover: 37 

Stud.med.: 11 Stud.med.: 11 

Pensionistkontingent: 30 Pensionistkontingent: 39 
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Lån af lokaler: 
 

 
 

 

 

Dansk Sportsmedicin: 

Jakob Kristiansen 
Henrik Riel 
Jacob R. Therkildsen 
Eva R. Therkildsen 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

Undervisere og foredragsholdere: 

 

Trin 1 Vest: 
Thomas Theis Jen-
sen 
Jesper Blegvad 
Mogens Strange 
Hansen 
Michael Toft Væsel 
Thilde Fogt 
Rasmus Østergaard 
Nielsen 
Tommy Frisgaard 
Øhlenschlæger 
Rasmus Oscar 
 

Trin 1 Øst 
Michael Kjær 
Christian Couppé 
Henrik Aagaard 
Mogens Dam 
Tommy Frisgaard 
Øhlenschlæger 
Simon Døssing 
Per Hølmich 
Kristian Thorborg 
 

Trin 2 
Michael Kjær 
Tommy Øh-
lenschlæger 
Hanne Hegaard 
Mette Hansen 
Vibeke Backer 
Lars Juel Andersen 
Simon Døssing 
Kim Lykke 
Charlotte Suetta 
Annemarie Haahr 
Kristensen 
Mikkel Ammen-
torp Petersen 
Anders Bendixen 
Mette Zebis 
Jesper Petersen 
Team Danmark 
Antidoping Dan-
mark 
 

Traumekursus: 
Jesper Petersen 
Lars Broksø 
Jakob Smidt 
Mikael Mølmer 
 

Eksamen: 
Jens Lykkegaard 
Olesen 
Jacob Klit 
Marianne Backer 
Mads Karlsson 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uddannelsesudvalget: 

Jón Clemmentsen 
Mia K. Skousen 
Julie Rydahl 
Kim Lykke Lützhøft 
Kris Hede 
Søren Rahbek 
Cecilie Køllner Olsen 
Simon Brockhusen 
Torsten Rudbæk 
Simon Laust 
 
 

 

 

 

Kongresudvalget: 

Annika Winther 
Christina Ramos Stavngaard 
Jesper Bencke 
Clare Ardern 
Lars Damsbo 
Karen Kotila 
Julie Sandell Jacobsen 
Mikkel Bek Clausen 
Mikkel Ammentorp Pedersen 
Ina Wieland Møller 
Ellen Hamborg-Petersen 
Jacob Klit 
Mette Munk Larsen 
Christina Rohde 
Kasper Spoorendonk  
Malthe Roswall 


