
 

Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Dansk Epidemiolo 

gisk Selskab  

d. 11. april kl 17.10, på Sinatur i Nyborg, Østerøvej 121, 5800 

Nyborg. 1. Valg af dirigent og referent  

Morten Frydenberg blev valgt til dirigent og Nadia Pedersen til referent.  

2. Formandens beretning  

Formandens beretning er udsendt på mail sammen med dette referat og ligger også  

hjemmesiden.  

Udvalgsberetninger  

Reimer Thomsen gav en beretning fra STARS som står for Strategisk Alliance for Regi 

ster og Sundhedsdata. Der kan læses mere om udvalget inde på Sundhedsministeriets 

hjemmeside under STARS  

Der er fra 2015 blevet udarbejdet en synopsis til en national strategi for sundhedsdata. 

Reimer regner med at den bliver offentliggjort her i 2016.   

Den behandler følgende emner: Juridisk klarhed, Transparens, Sikkerhed og fortrolig          

hed, Klare rammer for samarbejde med industrien, Kompetencer og Kvalitet samt In            

ternationalt udsyn.  

Reimer fortalte at processen til retningslinjerne har været god, hvor alle interessen 

terne er blevet hørt.  

Han påpegede at kritikken af SSIs dobbeltrolle som både forskningsaktør og dataleve 

randør til andre forskere er delvist imødekommet nu hvor at Sundhedsdatastyrelsen  er 

blevet oprettet. Sundhedsdata er i STARS levetid kommet i centrum af den politiske  

dagsorden - og der er fokus fra mediernes side. Ved de seneste STARS møder blev  der 

snakket om vigtigheden af at fremhæve de gode eksempler ved brugen af sund 

hedsdata. En mappe med gode eksempler er under udarbejdelse på hjemmesiden.  

I forhold til forskerservice og udlevering af data skal nye ansøgninger fra 2016 be 

handles indenfor 30 dage. Der er stadig en større pukkel fra 2015. De nyeste ansøg 

ninger bliver behandlet først og parallelt bliver de gamle ansøgninger behandlet. Ud 

viklingen kan følges inde på STARS hjemmeside. Reimer opfordrede til at man giver  

ham besked, hvis man oplever problemer med dataleverance eller tilladelser, lige som  

Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi for nyligt har gjort.  

Medlemmerne diskuterede hvordan man kan skabe bedre samarbejde om data. Og  

problematikken omkring DST, der gerne vil modtage data men ikke ikke udlevere fx  



socioøkonomiske data blev endnu engang diskuteret. DST arbejder pt. på at socio- 

økonomiske data kan kombineres fra de nordiske lande på en fælles server, men der  

er endnu ikke planer om at kombinere sundhedsdata.  

4. Indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag.  

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.  

Lotte gennemgik regnskabet. Der har i 2015 været et overskud på i alt 24.092,79 kr. 

Efterårsmødet og forårsmødet har givet underskud, hvilket bestyrelsen blev opfordret  

til sidste år. Egenkapitalen er derfor pr. 31.december 2015, 348.757,99 kr.  

Henrik Støvring påpegede, at pengene gerne må blive brugt, og det var dejligt med  

det positive overskud, men at det havde stået på i mange år, og det blev ved med at  

blive yderligere opbygget. Bestyrelsen fortalte at årsmødet i 2016 var budgetteret  

med underskud, og Jørn Olsen argumenterede med at det var godt at opbygge en ka 

pital hvis man ville byde ind på en europæisk eller verdens kongres inden for nærme 

ste fremtid.   

Det blev besluttet at kontingentet, skal bibeholdes på de 225 kr., i 2016 som det var i  

2015.  

Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, redaktør af DES-orientering og revi 

sorer  

Bestyrelsen  

Katrine Strandberg-Larsen og Reimar Thomsen var ikke på valg.  

Lotte Husemoen, Morten Frydenberg og Lau Caspar Thygesen var på valg. Lotte Hu 

semoen og Lau Caspar Thygesen genopstillede, mens Morten Frydenberg ikke genop 

stillede.  

Lotte Husemoen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, og Lau Casper Thygesen blev  

genvalgt som formand. Derudover blev Christina Catherine Dahm valgt til bestyrelsen.  

Betina Thuesen blev valgt som suppleant.  

Redaktør af DES-orienterering  

Jørn Olsen fortsætter som redaktør for DES orientering.  

Revisorer  

Michael Davidsen var ikke på valg. Svend Juul var på valg og blev genvalgt. 

7. Nedsættelse af udvalg.  

Thorkild IA. Sørensen foreslå en oprettelse af et udvalg i DES, der skal kigge på pro 

blematikken ved at bruge Big Data på personniveau. Carsten Obel støttede opfordrin 

gen, og foreslå at der blev lavet et seminarium om, hvordan man bruger store genom 

data i sundhedsforskning.  



Thorkild IA Sørensen foreslog også at selskabet nedsatte et udvalg, der fokuserede på  

udviklingen inden for personalized medicine, som er en udvikling der følges tæt af an 

dre selskaber.   

8. Eventuelt.  

Ann-Marie Nybo Andersen påpegede, at det var den største generalforsamling i 15 år.   

Der blev givet ros til bestyrelsens arbejde. Derudover blev det foreslået at oprette en  

pris i DES-regi til unge forskere for godt videnskabeligt arbejde.  

Tilslut – Lau takkede for god opførsel og godt fremmøde. 


