FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2017
Kære medlem,
Generalforsamlingen blev afholdt d. 22.februar 2017. Ingen i bestyrelsen var
på valg, men professor, dr.med. Finn Gyntelberg ønskede at udtræde pga. alder.
Til den ledige post valgtes museumsinspektør ved Medicinsk Museion, Malthe
Boye Bjerregaard. Senere på året udtrådte overlæge dr.med. Henrik Permin af
bestyrelsen pga. stort arbejdspres ifm. introduktion af Sundhedsplatformen.
Herefter bestod bestyrelsen af overlæge emeritus Sven Erik Hansen (formand),
speciallæge dr.med. Anne-Marie Worm, læge Jesper From (næstformand),
museumsinspektør Niels Christian Bech Vilstrup (sekretær), museumsinspektør
Malthe B. Bjerregaard (kasserer) og historiker Ulrik Kirk Bak (kommunikation).
Året 2017 har været et bemærkelsesværdigt travlt år for bestyrelsen i DMHS.
Forberedelserne til 100-års-jubilæet har krævet megen tid. Der er taget de første
skridt til afholdelse af nordisk medicinhistorisk kongres i København i 2019.
Lokaler er bestilt i DGI-byen 22. til 25. maj 2019.
Efter Henrik Permins afgang fra bestyrelsen overtog museumsinspektør Malthe
Bjerregaard posten som kasserer, men da selskabets bankforbindelse, Lægernes
Bank, kun accepterer en læge på posten, måtte der oprettes en konto i en anden
bank, Danske Bank.
Lægeforeningens it-system blev reorganiseret i 2017, mens Lægeforeningens
sekretariat, der står for medlemsregistrering og opkrævning af kontingent for
DMHS, har indført betydelige ændringer i procedurerne.
Antallet af medlemmer er ret stabilt, omkring 230. Kontingentet havde været
uforandret 200 kr. årligt i mange år. Bestyrelsens forslag om forhøjelse til 300
kr. årligt blev vedtaget. Grundet forandringerne i Lægeforeningens it-system
blev der kun opkrævet 200 kr., men der er blevet efteropkrævet 100 kr.

2

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7, stk.1 om funktionstid i
bestyrelsen, som var vedtaget ved generalforsamlingen i 2016, blev atter
vedtaget og er dermed trådt i kraft.

Videnskabelige møder, fremvisninger, omvisninger og studietur
22. februar (efter generalforsamlingen)
Sven Erik Hansen: Den medicinske campus i Frederiksstaden 1757-1942.
9. marts
Dr. med. Troels Kardel: Stenos videnskabelige værker. Fremvisning af
originaludgaver og manuskripter i Det Kongelige Bibliotek.
22. marts
Andreas Johannsen, overlæge emer.:
Retsopgøret i Lægeforeningen efter besættelsens ophør – Æresretten
30. maj
Prof. Marianna Karamanou, Universitetet i Heraklion, Kreta:
Founding modern medicine: Ancient Greek medicine and its timeless legacy.
31. august
Rune Frederiksen, samlingschef på Glyptoteket: Særomvisning på Glyptoteket
om antik græsk medicin og dens udslag i billedkunsten.
16.-23. september
Studierejse til Grækenland
Link til interaktiv afrapportering fra de antikke aktiviteter:
http://dmhs1917.dk/wp-content/uploads/2013/12/DMHS-Antikke-Aktiviteter2017.pdf
3. oktober
Niels Rossing, overlæge emer., fhv. chef i Hovedstadens Sygehusfællesskab:
Det danske sundhedsvæsen og dets forbistrede IT
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4. november
DMHS 100-års jubilæumssymposium på både Museion og Hotel Phønix.
Professor og kreativ direktør på Medicinsk Museion, Ken Arnold:
Medical Museion in the context of History and Culture.
Overlæge emer. Sven Erik Hansen:
Optakten til dannelsen af Dansk Medicinsk-historisk Selskab i 1917.
Professor Jørgen Vestbo: De syge lunger.
Overlæge emer. Ole Faber & Professor Jens Faber:
Historien om diabetes i Danmark.
Cand.mag. Barbara Zalewski: Sankt Hans Hospital 1612-1808.
Professor Lars Østergaard: Pas på – det smitter!
Professor Gert Almind: Et portræt af familielægen.
Ved den efterfølgende festmiddag holdt Henrik Permin tale.
Bibliotek for Læger bragte et interview med formanden Sven Erik Hansen i
anledning af selskabets jubilæum (Fem skarpe. Bibl Læger 2017;209:354-67.
Selskabet har med stor taknemmelighed modtaget økonomisk støtte til
afholdelse af jubilæumssymposiet fra både Poul M. Assens fond samt
Else og Mogens Wedell Wedellsborgs fond.
Link til interaktiv afrapportering fra 100-års-jubilæumssymposium:
http://dmhs1917.dk/wp-content/uploads/2013/12/DMHS-100Aar-2017.pdf
Modtagne legater. I marts 2017 modtog selskabet 25.000 kr. fra Kommunelæge
Vilhelm Christian Eilschou Holms legat.
LVS (Sammenslutningen af lægevidenskabelige selskaber) har bekostet
Professor Karamanous rejse og ophold i forbindelse med foredraget den
30. maj efter ordningen om tilskud til udenlandske foredragsholdere.
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Dansk Medicinhistorisk Årbog. Årbogen er et fælles projekt for DMHS og
Medicinhistorisk selskab for Fyn og Jylland (Stenoselskabet). Atter i år er der
produceret en indholdsrig og smuk årbog. Chefredaktøren dr.med. Ole Sonne,
Århus og forfatterne takkes for dette. Poul M. Assens fond har ydet et tilskud på
op til 50.000 kr. til trykning af årbogen.
Hvert år kommer en del af de, i dyre domme udsendte årbøger retur, oftest fordi
modtageren har glemt at melde flytning. Hidtil er de blevet udsendt igen til den
ny adresse, men af ressourcemæssige grunde vil denne service ophøre.
Elektronisk kommunikation/Hjemmesiden. De fleste medlemmer har en
gyldig e-mailadresse og modtager mødeindkaldelser o. lign. fra Selskabets egen
mailkonto dmhs.1917@gmail.com. Hjemmesiden www.dmhs1917.dk bidrager
med diverse oplysninger om arrangementer m.m.

Januar 2018, Sven Erik Hansen, formand DMHS

