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Det overordnede formål for DSMM er at medvirke til at skabe 

tidssvarende maritime arbejdsmiljøer og optimere behandlingen ved 

opståen af sygdom eller forekomst af ulykke på havet - om bord på et skib 

i fiskerflåden eller handelsflåden, på en af Nordsøens borerigge eller i 

søværnet. Selskabet er således interesseret i de særlige forhold, der 

karakteriserer maritim sundhed. 

  

Lignende maritime medicinske selskaber findes i en lang række 

søfartslande og i 1997 blev International Maritime Health Organisation 

(IMHA) oprettet. Selskabet ønsker at styrke og udvide det internationale 

samarbejde med tilsvarende selskaber i udlandet og med IMHA. 

  

Alle med faglig interesse for maritim medicin er velkomne som 

medlemmer af selskabet. Dansk Selskab for Maritim Medicin ønsker 

fortsat at udvikle det maritimmedicinske område ved at støtte dels 

forskningsaktiviteter og dels de uddannelsesaktiviteter, som afspejles i 

selskabets videnskabelige arrangementer. 

  

Selskabet har i foråret 2008 over 80 medlemmer. Der er tradition for 

afholdelse af to årlige faglige arrangementer med maritimt medicinsk 

indhold. Det første ligger i marts eller april i forbindelse med 

generalforsamlingen. Det andet møde er om efteråret og begge møder er 

heldagsmøder, hvor et eller flere temaer søges dækket. Møder og 

generalforsamling vil blive placeret på lokaliteter spredt over hele landet 

med passende maritim atmosfære. 

Vi tilstræber at møderne dels består af en oplevelse, f.eks. en sejlads og 
dels af videnskabelige præsentationer og diskussioner. 
  

Selskabets arrangementer behøver ikke nødvendigvis at begrænses til de 

to årlige arrangementer, der imidlertid er det, som bestyrelsen p.t. har 

overskud til selv at stå for. 

Vi håber derfor på en aktiv medlemskreds og foreslår vore medlemmer 



selv at tage faglige initiativer, som selskabet med glæde vil støtte. 

Vedtægterne rummer mulighed for udvalg, og medlemmer med interesse 

på bestemte områder opfordres til at tage initiativ til oprettelse heraf. 

Medlemmer, der er interesseret i at lave faglige arrangementer, bedes 

venligst kontakte bestyrelsen. Hvis medlemmerne har kendskab til 

materiale, der er egnet til at komme på selskabets webside, kontakt da 

venligst formanden. 

  

Flere af selskabets medlemmer deltog i ”International Symposium on 

Maritime Health (ISMH) i Manila 2001, i Tarragona/Barcelona 2003 og i 

Kroatien 2005. Danmark er arrangør af det 9. ISMH 2007, Esbjerg. 

Selskabet deltager i planlægningen af dette møde, som indgår som fast 

punkt i bestyrelsens møder. 

  

Selskabet udgiver et nyhedsbrev 4-6 gange om året i en forsøgsperiode 

frem til 2007. Alle medlemmer opfordres til at bidrage med informationer 

og debatstof til siderne. Medlemmerne får det ikke tilsendt i papirform, 

kun via e-mail. Tidligere numre kan ses på selskabets hjemmeside. 

  

Norsk Forening for Sjøfartsmedisin udgiver tre gange om året et 

nyhedsbrev, DoCumentum Navale. Til hvert nummer forpligter vi os til at 

bidrage med et par sider. Bestyrelsen har nedsat et udvalg til at varetage 

denne forpligtelse. Link til nye numre udsendes via DSMM nyhedsbreve. 

Tidligere numre kan ses på den norske forenings hjemmeside og en link 

hertil findes her på DSMM hjemmesiden. 

  

Velkommen i Dansk Selskab for Maritim Medicin. 
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Næstformand 

 


