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DANSK EPIDEMIOLOGISK SELSKAB 

Formandens beretning 2012-13 

Ved Ellen Aagaard Nøhr 

 

 

Bestyrelsens sammensætning 

Der var ved sidste generalforsamling i april 2012 ikke tale om udskiftninger i bestyrelsen. Hen-

rik Støvring (kasserer) og Ellen Aagaard Nøhr (formand)blev begge genvalgt for en 2-årig peri-
ode – den sidste af de i alt 3 perioder, man kan sidde i bestyrelsen. Alle øvrige bestyrelsesmed-
lemmer var valgt i 2011 for første gang – det drejer sig om Jørn Olsen (DES redaktør), Mia 
Madsen (sekretær), Charlotta Pisinger (næstformand), Reimar Thomsen samt Naja Hulvej Rod 
(suppleant).  

 

Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt mange møder, især for at planlægge den forestående 

europæiske kongres. Således har der været afholdt 4 reelle møder suppleret af hyppige skype-
møder. 

 

Møde-aktiviteter 

Der har været afholdt 2 velbesøgte møder af høj kvalitet indenfor det sidste år. I april deltog 59 

personer i et spændende årsmøde på Aarhus Universitet med fokus på psykiatrisk epidemiolo-

gi. Ved samme lejlighed var det en god og afklarende diskussion om den nye administration af 
registerdata til forskningsbrug, som er skiftet fra Sundhedsstyrelsen til Statens Serum Institut. 

Således deltog afdelingschef Poul Erik Hansen, SSI, i mødet med meget kort varsel og forsikre-

de om, at de bekymringer, der var blevet rejst, ikke vil blive aktuelle; der ville blive sikret en 
hurtig og fair adgang til data. 

Halvdagsmødet i august blev også afholdt i Aarhus, da vi fik et fantastisk tilbud om at være 

medarrangør på et meget flot symposium indenfor det reproduktions-epidemiologiske område 

med titlen ’family structure data in perinatal epidemiology’.  Dette møde blev afholdt i august 

med 114 tilmeldte, og vi vil gerne takke Morten Søndergaard Jensen for det flotte initiativ, hvor 
en række inden- og udenlandske epidemiologer leverede en perlerække af spændende oplæg. 

Den 25.april afholdes årsmødet 2013 – denne gang i midten af København.  Vi har valgt at fo-
kusere på livsstilsinterventioner med den lidt provokerende undertitel ’Virker de og hvilke 
metodeproblemer er der?’ Der foreligger et rigtigt flot program med en afsluttende paneldebat, 
som kan ses på vores hjemmeside www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk. Skynd jer at melde 

jer til, hvis I ikke allerede har gjort det!  

 

Andre aktiviteter 

European Congress of Epidemiology 2013  

Vi er langt i planlægningen af den forestående epidemiologiske kongres her i Aarhus 11.-14. 

august – faktisk om 4 måneder.  Vi har allerede forsøgt så godt som muligt at tæppebombe det 

epidemiologiske miljø, både inden- og udenlands, med information om kongressen, så jeg vil 
spare jer for detaljer.  Programmet er virkeligt spændende med tilsagn fra mange kendte inter-



2 

 

nationale keynote speakers, en separat dag med fokus på nordisk epidemiologi,  en række ’pre-
courses’, der bestemt er værd at overveje – samt nogle flotte sociale arrangementer. Vi er me-
get glade og lettede over, at kongressen også tegner til at blive rigtigt godt besøgt: i skrivende 

stund  - hvor fristen udløber i morgen - er der submittet langt over 400 abstracts samt et større 
antal forslag til symposier.  Kongressen er åben for tilmelding til den ’billige’ takst frem til den 
15. juni, men skynd jer! Der er måske risiko for, at den bliver overtegnet! ☺ Tag og tjek kon-
gressens hjemmeside, hvor der hele tiden sker opdateringer. www.euroepi2013  

 

Opdatering omkring det nye EU direktiv/regulativ om databeskyttelse 

Eftersom det kommende EU direktiv eller regulativ om databeskyttelse kan få alvorlige konse-
kvenser for nordisk registerbaseret forskning, har bestyrelsen, herunder især Jørn Olsen, 

iværksat og indgået i en række aktiviteter.  Her er en kort opdatering på den sidste udvikling, 
som desværre er bekymrende: 

For 3 måneder siden fremsatte Albrecht-udvalget (ledet af Jan Albrecht) en lang række æn-
dringsforslag til det foreliggende udkast til et regulativ, som ellers efter omfattende korrektio-
ner havde fået en tekst, som bibeholdt vore forskningsmuligheder i de nordiske lande. Det 
mest kritiske her er undtagelsesbestemmelsen vedrørende det informerede samtykke.  Al-

brecht-udvalget foreslår, at reglen om informeret samtykke opretholdes medmindre der står 

exceptionelle sundhedsproblemer på spil.  Flere juridiske eksperter mener, at hvis denne und-
tagelsesbestemmelse vedtages i Albrechts formulering, vil det effektivt stoppe mange af vores 
forskningsmuligheder baseret på data uden et specifikt informeret samtykke.   

Bestyrelsen var repræsenteret ved et møde arrangeret af NordForsk i starten af marts om de-

ling af registerdata i de nordiske lande. Her fremlagde en finsk jurist et forslag om, at de nordi-

ske lande skulle blive enige om en lovgivning, der tillod den hidtidige praksis, også selvom re-
gulativet bliver vedtaget med Albrechts stramninger. Om det vil være en juridisk holdbar løs-
ning er ikke klarlagt. 

Vor europæiske repræsentant i IEAs bestyrelse, italieneren Adele Seniori Constantini, har flere 

gange forsøgt at foretræde i Bruxelles for at diskutere disse punkter med Albrecht-udvalget, 

men endnu uden held. Desuden er der løbende henvendelser og orientering til EU politikere 

om disse alvorlige problemer fra en lang række videnskabelige selskaber og forskningsinstitu-
tioner, herunder Kræftens Bekæmpelse. Der ligger mere materiale om denne alvorlige sag på 
vores hjemmeside, som løbende bliver opdateret.  

 

Medlemmer, e-mails og hjemmeside 

Vi kan med stor glæde konstatere, at medlemstallet fortsætter med at stige! Således har vi nu 
475 medlemmer mod 446 medlemmer i april 2012. Dette er en kraftig stigning siden august 

2010, hvor vi var nede på 362 medlemmer. Hvis det fortsætter på denne måde, håber vi at 
kunne passere de magiske 500 i løbet af det næste år. En mulig årsag til det stigende medlems-
tal kan være den nye strategi omkring betaling for deltagelse i vore arrangementer, hvor ikke-
medlemmer opfordres til at melde sig ind, hvor kontingentet så indgår i deres deltager-gebyr. 
Det kan næsten ikke betale sig at lade sig være, og vi håber på denne måde især at tiltrække 
yngre kolleger, som er nye i epidemiologien.  

Vi er også meget stolte af vores hjemmeside, som vores studentermedhjælp Maria K. Christen-
sen bestyrer med kyndig hånd. Hun vi gerne have styr på jer alle sammen, så husk at give hen-

de besked om evt. ændring af e-mail adresse. Det er vores eneste kontakt mulighed til jer. Vi 
håber, vi har ramt en rigtig balance mellem udsending af nyhedsmails og de nyheder, man selv 
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må opsøge på vores hjemmeside. Send meget gerne jeres tilbagemeldinger – godt som skidt – 
til DES@SOCI.AU.DK. Vær også opmærksom på, at vi gerne lægger stillingsopslag ud på hjem-
mesiden, hvor interesserede kan rekvirere alert-emails ved nye opslag. 

 

DES Orientering 

Jørn Olsen bestyrer vores nyhedsbrev ’DES Orientering’, og hans journalistiske indslag giver 
ofte anledning til livlig debat. Vi håber, at han stadig har mod på tjansen efter kraftanstrengel-

sen med afholdelsen af den epidemiologiske kongres. Eftersom nyhedsbrevet udelukkende 
udgives elektronisk, kan det udsendes med kort varsel, og Jørn modtager meget gerne forslag 
til indhold på jo@soci.au.dk. Husk at bruge dette medie til at informere om nye forskningscen-

tre, større epidemiologiske projekter og lignende. Tidligere numre af DES Orientering ligger på 
vores hjemmeside.  

 

Økonomi 

Foreningen kan fremvise en stabil økonomi. I forbindelse med flytning af den ordinære gene-

ralforsamling fra efteråret til foråret, er regnskabsårets slutning blevet ændret fra 1. august til 
1. januar.  Det foreliggende regnskab dækker derfor en periode på 1½ år fra 1. august 2011 til 

31. december 2012. Foreningens formue var ved periodens begyndelse 233.780 kr og ved pe-
riodens afslutning 261.600 kr – altså et overskud på 27.820 kr.  

En mere detaljeret gennemgang af regnskabet samt de økonomiske overvejelser i forbindelse 

med afholdelse af den europæiske epidemiologiske kongres vil blive uddybet af kasserer Hen-

rik Støvring på generalforsamlingen. 

 

 

 

Ellen Aagaard Nøhr 

Formand 

9. april 2013 


