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Bestyrelsens sammensætning 

Ved generalforsamlingen 5. oktober 2020 var Christina Catherine Dahm og Betina Thuesen på valg 
og blev genvalgt, mens Julie Werenberg-Dreier, Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen var 
ikke på valg. Katrine Grau, Sofie Gry Pristed, og Stine Schramm blev valgt ind. Christina Catherine 
Dahm blev genvalgt som formand og samtidig redaktør af DESorientering. Ved det konstituerende 
møde, blev Katrine Grau kasserer, Stine Schramm sekretær, Else Marie Olsen bestyrelsens 
lægelige medlem, Katrine Strandberg-Larsen og Sofie Gry Pristed suppleant og Julie Werenberg-
Drejer næstformand. 

Allan Linneberg var på valg som revisor, og blev genvalgt. Henrik Støvring var ikke på valg. 

Vores studentersekretær har været Maja Buskov, der snart dimitterer. (Fra 1. juni 2021 starter 
Josephine Klakk Jeppesen, FSV studerende på AU, som studentersekretær.) 

Bestyrelsen tog igen meget godt imod mig som formand, og jeg vil gerne takke bestyrelsen for 
deres store arbejde og gode input og idéer. Jeg synes at vi har i dette halve år fået en rigtig god 
dialog i bestyrelsen, der har båret præg af det friske pust en større udskiftning bringer med sig. 
Alle deltager aktivt i arbejdet og bidrager meget. 

 

Mødeaktiviteter 

Bestyrelsen mødes månedligt på Teams.  

Selskabet har i 2020-2021 ikke været involveret i eksterne møder overhovedet.  

IEA møder 

DES er nationalt medlem af IEA (International Epidemiological Association) og er 
bestyrelsesmedlem i IEA-EEF (IEA European Federation). I løbet af efteråret 2019 var der 
regelmæssige telefonmøder, men desværre er de endnu ikke genoptaget grundet COVID19 krisen, 
da formanden, Prof. Patricia Kearns i Irland blev frikøbt fra hendes universitære opgaver for at 
deltage i landets coronaindsats.  

STARS* møder  



DES har været repræsenteret i Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata (STARS*), 
koordineret af Sundheds- og Ældreministeriet, hvor diskussioner om brug af registerdata foregår. 
Mødet d. 24. november blev forummets sidste. ”Genstartsteamet for life science og biotek i regi af 
Erhvervsministeriet har anbefalet at etablere et nationalt partnerskab for sundhedsdata til  
forskning og innovation. Partnerskabet overlapper med STARS* ift. fokus på sekundær brug af 
sundhedsdata og ift. medlemmer udpeget af sundhedsvæsenet, forskningsverden og industrien. 
Partnerskabet adskiller sig ved at have øget fokus på brug af sundhedsdata til udvikling af nye 
innovative løsninger, teknologier og produkter. Af hensyn til at undgå for mange mødefora på 
sundhedsdataområdet vil Sundheds- og Ældreministeriet invitere alle medlemmer af STARS* til at 
deltage i det nye fora. Det betyder, at STARS* fremover nedlægges. ”  

Dog er eksempelsamlingen af register-baseret forskning stadig under opdatering, hvori DES 
deltager (se https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/STARS-Strategisk-alliance-
for-register-og-sundhedsdata/Eksempler-paa-vaerdifuld-forskning.aspx). 

 

Medlemmer, e-mails og hjemmeside 

Antallet af medlemmer var 413 per 31. august 2020. Det er et meget fint niveau for Selskabet. 
Vores hjemmeside er kommet meget langt i opdateringsprocessen. Selskabets Twitterhandle 
(@DanskEpiSelskab) ligger stadig lidt stille.  

 

Schroll Prize for Excellence 

På baggrund af et ønske fra medlemmerne ved generalforsamlingen 2019, oprettede Bestyrelsen 
en pris til yngre forskere på 10.000 kr, opkaldt efter Marianne Schroll. Vi modtog fire nominationer 
i 2021, og brugte de kriterier, opstillet i annonceringen af prisen, til bedømmelse. Prisen fra 2020 
og 2021 skal overrækkes af Marianne Schroll i morgen ved Årsmødet. 

 

DESorientering 

Vores nyhedsbrev DESorientering, udkom 4 gange i tidsperioden fra sidste generalforsamling 
(oktober 2020) til nu. Da nyhedsbrevet kun udsendes elektronisk, kan det udsendes med kort 
varsel, hvilket I har oplevet i år. Det betyder, at hvis I har vigtige meddelelser, som I gerne vi have 
distribueret i det epidemiologiske miljø, kan I sende dem til redaktør Christina Dahm 
(ccd@ph.au.dk). Vi er også interesseret i informationer om relevante møder, der kan være af 
interesse for danske epidemiologer. Send gerne dette til selskabets mailadresse 
(dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk), så det kan komme på hjemmesiden eller i 
DESorientering. Følg gerne vores hjemmeside under ’Andre arrangementer’. 



 

Kommende møder 

Normalt afsluttes Formandens Beretning med at fremhæve DES-møder og internationale 
konferencer, som DES bidrager til. Men igen i år er det ikke så simpel en sag. Vi afholder i dag og i 
morgen det Årsmøde, der blev udsat for 2. gang. Derudover har vi et tema til det efterfølgende 
møde. Der er gode udsigter til at dette næste møde kan afholdes med fysisk fremmøde. Mange 
andre konferencer afholdes virtuelt. Det er længe siden vi har været samlet. Jeg og bestyrelsen 
ville sætte pris på meldinger fra jer medlemmer om hvad I ønsker i form af mødeaktivitet. Et halv- 
eller heldags møde i efteråret? Et to-dags møde næste forår? Mindre satellitmøder rundt om i 
landet. 

Jeg vil gerne takke vores studentersekretær, Maja Buskov, for det kæmpe arbejde hun har lagt i 
understøttelse af Bestyrelsens arbejde. Specielt i forbindelse med aflysningen af årsmødet i 
Nyborg i oktober, har Maja haft et stort og kompliceret arbejde med at udrede tilbagebetalinger 
med vores tidligere kasserer, Lotte Husemoen.  

Endelig vil jeg igen takke medlemmerne af selskabet, for jeres talmodighed, for jeres stærke 
opbakning til selskabet ved at møde talstærkt op til vores arrangementer og for at rent faktisk 
læse nyhedsbrevet – og derved ikke kun opdage alle vores sprogblomster og stavefejl, men også 
have muligheden for at være med os i dag.  

 

Christina Catherine Dahm 

Formand, Dansk Epidemiologisk Selskab 


