
Referat af Generalforsamling i Dansk Selskab for Maritim Medicin, 

Fredag d. 17. april på Mærsk Træningscenter i Svendborg 

 

Mærsk Træningscenter er flot beliggende i Rantzausminde ved Svendborg med udsigt til skov og strand. 
Allerede på parkeringspladsens lyseblå stolper kunne man se, at stedet er et Mærsk domicil. Inden døre var 
alt også ”ship shape”. 

Traditionen tro indledtes med frokost, så der var tid til / mulighed for socialt samvær for de 16 fremmødte 
deltagere.  Frokosten blev serveret i kantinen, som ligger på første sal med flot udsigt over Svendborg Sund.  

Herefter fulgte det faglige arrangement med præsentation af og rundvisning på Mærsk Træningscenter, 
ved Senior Consultant Frank Lamberg Nielsen ,navigatør og psykologistuderende 

Maersk Træningscenter som ved starten i 1978 hed Maersk Drilling Træningscenter, blev oprettet af 
Rederiet A.P. Møller, som havde en stigende aktivitet med eftersøgning af olie og gas. Centret blev 
grundlagt som en direkte følge af en eksplosionsulykke på en borerig i Nordsøen. En ulykke forårsaget af 
menneskelige fejl. 

På centret tilbydes kurser, hvis formål overordnet set er at øge sikkerheden til søs. Filosofien er, at ”folk 
med de rigtige certifikater, skal have de rigtige kompetencer” 

Gennem teoretisk undervisning og avanceret simulatortræning får personale fra off-shore industrien, 
borerigge samt officerer fra skibe opgraderet og vedligeholdt deres viden.  Man har på centret mulighed for 
sammenkobling af flere simulatorer, herved kan man bl.a. træne situationer opstået som følge af 
handlinger på andre skibe / slæbebåde /boreinstallationer.  Kursisterne bliver bedre til at løse rutine 
opgaver, men ikke mindst bedre til at håndtere uventede og farlige situationer. 

 På alle kurser er der fokus på human factors, som har stor betydning for den måde den enkelte / gruppen 
håndterer problemløsning. 

På træningscentret udføres også PPA (personal professional assessment) – dvs. udvælgelses procedure af 
officerer/personale til ledende stillinger. 

Der er nu 90 træningscentre fordelt over hele verden, hvor der arrangeres kurser for både Mærsk ansatte 
og andre rederier og oliesøgningsfirmaer.  

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden: www.maersktraining.com 

Efter rundvisningen var der spændende diskussion vedrørende betydningen af fatigue, både for søfarende 
og hospitalsansatte.  For begge grupper anføres bl.a. stressfaktorer som lange arbejdsdage og skiftende 
arbejdstider og natarbejde. 

Se: Youtube : sea farers fatigue 

http://www.maersktraining.com/


Efter rundvisningen var der kaffe og så fulgte generalforsamlingen med deltagelse af 16 medlemmer: 

Afbud fra Torben Leth 

1. Valg af dirigent: Anita Brusen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
2. Valg af referent: Margit Smidemann 
3. Formandens beretning: se venligst link på hjemmesiden 
4. Regnskab: formand og kasserer Marie Hamming fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden 

anmærkninger 
5. Valg til bestyrelsen: formand Marie Hamming og næstformand Mette Gabriel blev genvalgt. Som 

nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Lulu Hjarnø. Som suppleant Margit Smidemann.  
Revisor Jørn Brix blev genvalgt. 

6. Indkomne forslag: bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer:  
§ 7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, på valg er derfor 3 
bestyrelsesmedlemmer i ulige år, 2 i lige år. 
§ 7 a uændret 
§8 a Bestyrelsen nedsætter sig ved første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer 
og sekretær. Suppleant har møderet til bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret. 
Punkt b og c uændret. 
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

7. Kontingent fastsættelse: uændret 200 kr. 
8. Eventuelt: herunder forslag til kommende møder. Anita foreslog, at forårsmøde i 2016 kunne 

holdes i Hamborg med fokus på sanitære forhold på skibe. Til efterårets møde satses på møde på 
SDU om fatigue. Fra forsamlingen var der ønske om møde på CMS, Fanø 
 

      Ved generalforsamlingens afslutning rettede formanden en varm tak til afgående bestyrelsesmedlem 
Anita Brusen for hendes store arbejde for DSMM. 

 

        Inden mødet sluttede blev der kort orienteret om ISMH 15, som finder sted i Bergen 23.-26. juni, se 
link på hjemmesiden. 

        Der vil på konferencen blive præsenteret flere danske indlæg, også fra medlemmer af DSMM. 

 

Referent 

Margit Smidemann 

 

 

 



 

 

 


