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Formandsberetning 
 

Selskabet fejrer i år sit 6 års jubilæum. Medlemstallet er steget betydeligt i det forløbne 

år og bestyrelsen takker alle nye og gamle medlemmer for tilslutningen.  

Bestyrelsen 

Der har været 4 bestyrelsesmøder. Det var i juni, august og oktober 2005 og i marts 

2006. Aktiviteterne har været opdatering af hjemmesiden og udsendelse af breve med 

indbydelse til nye medlemmer. Desuden etablering af Nyhedsbrevet, herunder etablering 

af gruppen af faste skribenter, etablering af listen med mail-adresser til udsendelse af 

nyhedsbrevene mv. Deltagelse ved forberedelsen af 9ISMH og et enkelt møde i den 

europæiske maritim medicinske uddannelses gruppe. 

Generalforsamlingen 2005 

Generalforsamlingen april 2005 foregik på Fanø på Center for Maritime 

Sundhedsuddannelser. Der var rundvisning på centret og efterfølgende foredrag om: 

tuberkulose, hørenedsættelse og sygdomsprofil blandt søfarende. 

Nye medlemmer  

For at skaffe flere medlemmer blev der udsendt breve til godt 100 mulige nye 

medlemmer. Adresserne blev bl.a. skaffet skaffet fra listen med aktive søfartslæger fra 

Søfartsstyrelsen og fra Søværnet. 

Med henblik på opdatering af mail-adresserne fik de ca. 40 daværende medlemmer også 

brev. Resultatet var at medlemstallet blev mere end fordoblet i løbet af nogle måneder. 

DSMM Nyhedsbrev 

For at fastholde medlemmerne og for at holde selskabet mere aktivt, blev der i efteråret 

taget initiativ til etablering af et Nyhedsbrev. Der blev nedsat en redaktionsgruppe, og et 

kommissorium for arbejdet blev udarbejdet. Det er planen at nyhedsbrevet skal 

udsendes til medlemmerne hver anden måned i en forsøgsperiode frem til 2007, hvor 

det skal evalueres. Redaktionsgruppen består af Jørn Brix (fmd), Fabienne Knudsen, 

Vibeke Nygaard og Olaf Jensen. Der er desuden etableret en gruppe af faste skribenter 

der vil bidrage med korte nyheder fra hver deres områder. Vi håber at denne aktivitet 

fortsætter og at der kommer flere bidrag fra medlemmerne. 

Efterårsmødet den 29. oktober i Esbjerg  



Mødet var velbesøgt. Der var besøg på en bomtrawler i fiskerihavnen i Esbjerg og 

derefter temamøde om diabetes 2. Stigende Body Mass Index og følgesygdomme 

specielt diabetes 2, er en stor udfordring for forebyggelsen i befolkningen generelt, også 

i de maritime erhverv. Overlæge Christian Christiansen fortalte bl.a. om hvilke parametre 

der vil være mest hensigtsmæssige at bruge i en eventuel intervention. Body Mass 

Index, måling af kropsomfang, faste-blodsukker og faste-insulin. I forbindelse med 

tidligere møder i selskabet har der været talt om muligheden for at gøre noget aktivt i 

forbindelse med helbredsundersøgelserne for at forebygge overvægt og specielt 

diabetes, type 2.  

For en del år siden i forbindelse med et forårsmøde der blev afholdt i Roskilde, var der 

også et foredrag om diabetes 2. På vejen hjem fra det møde kom Jørn Brix med den idé, 

at fundet af et forhøjet blodsukker hos en søfarende, der også havde for høj BMI, kunne 

være det løft, der skal til for at gøre noget mere selv for at holde vægten. 

Diabetes 2 projekt  

I forbindelse med redaktionsmøderne for Nyhedsbrevet er der snakket videre om 

muligheden for at gennemføre et diabetes 2 pilot projekt. Det kunne f.eks. gøres ved at 

en gruppe søfarende med højt BMI f. eks > 30 får tilbudt en faste insulin og faste 

blodsukker og efterfølgende rådgivning. Ved samtidig etablering af en reference gruppe, 

vil det være muligt at påvise en effekt af en sådan indsats, der senere kunne gøres mere 

permanent i forbindelse med helbredsundersøgelserne. Det er nødvendigt med 

økonomisk støtte udefra og det ideelt at det foregår i et tværfagligt samarbejde mellem 

søfartslægerne, en diabetes forsker, en fra Institut for Folkesundhed i Esbjerg og en 

forsker fra Forskningsenheden for Maritim Medicin i Esbjerg. Bestyrelsen anmoder om 

medlemmernes støtte til et sådant projekt. I praksis vil redaktionsgruppen kunne fungere 

som støttegruppe, og rapportere til Nyhedsbrevet om projektets forløb. 

Internationalt samarbejde  

Den norske forening for søfartsmedicin udgiver tre gange om året, DoCumentum navale, 

og der er link til dette i vores nyhedsbrev. Flere medlemmer deltog i ”International 

Symposium on Maritime Health (ISMH) Kroatien 8-13 maj 2005. En vellykket 

konference. 

Danmark er vært for det 9.  ISMH 2007, Esbjerg og bestyrelsen er med i planlægningen. 

Der er flere af selskabets medlemmer som også er medlemmer af ”International Maritime 

Health Association”, som også udgiver et nyhedsbrev, IMHA News. Pluk fra dette vil 

blive bragt i vores eget Nyhedsbrev. IMHA News bliver muligvis senere tilgængeligt for 



ikke medlemmer og i så fald vil der blive en link til dette i vores nyhedsbrev. 

Bestyrelsen er repræsenteret i en Europæisk arbejdsgruppe til etablering af en maritim 

medicinsk efteruddannelse bl.a. for søfartslæger. En ansøgning til EU om økonomisk 

støtte hertil er ikke imødekommet. Det er uvist om der vil blive arbejdet videre på dette. 

Bestyrelsen har tidligere ytret ønske om at skaffe mulighed for et grundkursus i 

søfartsmedicin, som man har det i andre lande, og det ville kunne indfris via det 

europæiske samarbejde. 

Æresmedlemskab 

Bestyrelsen har udnævnt Leif Vanggaard, tidligere stabslæge i Søværnet til 

æresmedlem af selskabet for mange års interesse for maritim medicin.  

Velkommen i Dansk Selskab for Maritim Medicin. 
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