
 

Generalforsamling for DSMM 28. april 2017 - Formandsberetning for 2016 

Velkommen til Dansk Selskab for Maritim Medicin 17. årlige generalforsamling for 

det tværfaglige fællesskab af praktikere og akademikere, hvis formål er at samle 

personer der arbejder professionelt med maritim sundhed og sikkerhed i et forum, 

hvor man dels kan mødes i forbindelse med selskabets arrangementer, dels kan 

initiere samarbejde udenfor disse. 

Antallet af medlemmer holder sig stabilt omkring 90 medlemmer. 

Traditionen tro har der været 2 arrangementer for medlemmerne med et 

videnskabeligt og/eller praktisk indhold. Forårsmødet lægges fortsat i forbindelse 

med den årlige generalforsamling, og efterårsmødet lagt i relation til en maritim 

oplevelse på eller ved havet. 

Vi bestræber os fortsat på at give medlemmerne lejlighed til at besøge maritime 

institutioner, som det ellers kan være svært at komme i nærheden af. 

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig uændret med formand 

og kasserer undertegnede, næstformand Mette Gabriel, sekretær Erik Haarløv, 

Torben Leth som tovholder for hjemmeside og medlemsskaren, Lulu Hjarnø medlem 

og Margit Smidemann 1. suppleant. Jørn Brix fortsatte trofast endnu en periode som 

revisor.  

Generalforsamling 2016 samt forårets faglig arrangement blev afholdt på 

Lillebæltsværftet i Middelfart 11. marts 2016.  

Det faglige indhold bestod af følgende oplægsholdere. Bent Jensen, formand for 

værftet, gav et historisk tilbageblik over værftets liv igennem de sidste 100år.  

Herefter gav Jørgen Riis Jepsen og Zhiwei Zhao, forskere ved Center for Maritim 

Sundhed og Samfund på SDU oplæg omkring MARTHA projektet (Fatigue). 

Fritz Ganzhorn, Direktør for Søfartens Ledere, fulgte efter med oplæg vedrørende 

Ledernes udfordringer omkring mental sundhed og konsekvenser for arbejdslivet. 



 

Oplæg vedrørende mental sundhed og konsekvenser for arbejdslivet til søs blandt 

SIMAC studerende ved repræsentanter fra SIMAC sluttede af. 

Efter de faglige input blev generalforsamlingen afholdt. Ingen drastiske diskussioner 

og heller ingen store indvendinger. Erik Haarløv og Torben Leth blev enstemmigt 

genvalgt og Margit ville gerne fortsætte som suppleant, så det blev ikke til 

kampvalg. 

Alt gik efter planen og alle knapt 20 fremmødte blev flot bespist og generelt var der 

stor tilfredshed med arrangementet.  

I slutningen af maj, 27. – 28. maj 2016, drog 11 personer i 3 biler forventningsfulde 

afsted til Hamborg, for at møde vores nærmeste tyske naboer på det maritime 

medicinske felt, efter bestyrelsens og især Torbens ihærdige arbejde på at få dette 

oplevelsesrige 2-dages besøg i Hamborg havn stablet på benene. 

Zentralinstitut für Arbeitsmedicine und Maritime Medicine og den tyske havari 

kommission var udgangspunktet for den første dag, her efter fulgte besøg i den 

gamle Elb tunnel, som blev gravet for de 30.000 mennesker, der arbejdede på 

værfterne på den anden side. På denne måde kunne de hurtigere komme på 

arbejde.  

Næste stop Hamburg Port Authority med 1½ times forelæsning om 

havnemyndighedens opgaver, om udbygning og skibsstørrelser mulige oma. 

Efter fællesspisning på den Portugisiske restaurant A Viana valgte nogle at se Queen 

Mary II anløbe og lægge sig i dok mens andre holdt fast i bordet. Sidenhen splittede 

vi op i mindre grupper for at gå i seng eller søge ud i Hamborgs kulturelle tilbud, når 

mørket lægger sig. Uden at gå i detaljer var Reber Bahn, og Empire hotel Sky-bar på 

listen. 

Lørdag formiddag havde selskabet frit lejde, indtil vi mødtes til en havnerundfart på 

en time. 

Der efter tilbage til det arbejds- og søfartsmedicinske Institut, hvor Martin Dirksen-

Fischer, Chef for Hamburg Port Health Center gav os en fin forståelse for Deres 

opgaver i havnen og lufthavnen, stækkende sig fra melding af norovirus på 



 

krydstogtskib på vej imod Hamborg til mere generelle inspektioner på ca. 10 % af 

alle skibe der anløber Hamborg årligt.  

Dr. Marcus Oldenburg rundviste og fortalte om Instituttets opgaver, bla om 

undervisning i Medical refresher courses. Den pædagogiske tilgang er noget 

anderledes end måden vi i Danmark udmønter vores kurser. 

Besøgene sluttede af med besøg på Sømandshjemmet Duckdalben som lå midt i 

containerhavnen, hvor ca. 35.000 søfolk besøgerhjemmet.  

På hjemmesiden er der længere beretninger om besøget ledsaget af mange fine 

billeder. 

Efterårets faglige arrangement var besøg på Dykkerskolen på Holmen 30.september. 

10 medlemmer og en repræsentant fra SFS deltog i det spændende arrangement. 

Inden mødets start var vi så heldige at få et kig til skolens ferskvandstank med en 

dybde på 6 m, hvor der blev holdt optagelsesprøve for dykkeraspiranter fra 

Søværnet. 

Seniorsergent Per Haagerup fra Dykkerskolen bød velkommen og fortalte om 

skolens historie, organisering, opgaveportefølje og opgaver der varetages i dag. 

Efter præsentation af skolen var der rundvisning, dels på skolen og dels på 

dykkerskibet, Søløven. Der var bl.a. forevisning af trykkamre. 

Endelig så vi også skolens museum med spændende gammelt dykkerudstyr. 

Efter frokost fortalte overlæge Per Ric-Hansen, chef for Naval- og dykkermedicinsk 

sektion, om risikofaktorer ved dykning samt om dykkersyge og behandling.  

Dagen sluttede med kort oplæg fra Niels Brehm Nielsen, SFS vedrørende sikkerhed 

og problemer med samarbejde mellem forskellige instanser til søs. 

 



 

Uddybende informationer om årets arrangementer kan i øvrigt findes på DSMM´s 

hjemmeside http://www.dsmmweb.mono.net/. 

 

 

Medlemmerne kan fortsat, i mellem de halvårlige ture, mødes virtuelt ved aktiv 

deltagelse i udvikling af selskabets hjemmeside, som fortsat styres med grundighed 

af Torben Leth. Tak for hans flid og fornemme arbejde med at forny og opdatere 

siden. Torben modtager altid gerne forslag til yderligere indhold, links mv 

Bestyrelsen tog i efteråret initiativ til en fælles oplæg om det sammenhængende 

maritime sundhedsvæsen til præsentation på IMHA-konferencen i Manila i 2017. 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres store og uegennyttige arbejde og de mange 

idéer, der løbende kommer op ved vore møder. Som det vil fremgå af årsregnskabet 

er det lykkedes at gnave lidt af formuen i forbindelse med Hamborg-turen, men der 

er stadig en god pose penge til andre lignende arrangementer, så bare kom an med 

forslag som bestyrelsen kan arbejde videre med. 

 

Marie Bohn Hamming 

Formand for DSMM 

 

 


