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Formandens beretning 2019-2020
Bestyrelsens sammensætning
Ved generalforsamlingen 9. april 2019 var Katrine Strandberg-Larsen og Else Marie Olsen på valg
og blev genvalgt, mens Lotte Husemoen, Christina Catherine Dahm, Betina Thuesen og Lau Caspar
Thygesen var ikke på valg. Julie Werenberg Dreier blev valgt ind som suppleant. Christina Cathrine
Dahm blev genvalgt som formand og samtidig redaktør af DESorienteringen. Ved det
konstituerende møde blev Lotte Husemoen kasserer, Katrine Strandberg-Larsen sekretær, Else
Marie Olsen bestyrelsens lægelige medlem, Lau Caspar Thygesen og Julie Werenberg Dreier
suppleant og Betina Thuesen næstformand.
Henrik Støvring var på valg som revisor, og blev genvalgt. Allan Linneberg var ikke på valg.
Vores studentersekretær har fra årsskiftet været Maja Buskov.
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 vi har en rigtig god dialog i bestyrelsen om
større og mindre emner. Alle deltager aktivt i arbejdet og bidrager meget.
Mødeaktiviteter
Selskabet har i 2019-2020 ikke været involveret i så mange møder som i foregående år.
Forårsmødet blev i afholdt på Panum Instituttet i København d. 9. april 2019. Ca. 180 deltagere var
mødt op for at høre spændende oplæg fra forskere fra ind- og udland. Temaet var "Ways to
bypass unmeasured confounding in observational research". Publikum var spørgelysten, og de
udenlandske oplægsholdere var imponerede over den venlige stemning.
Sammen med Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi afholdte Selskabet en temadag om
registerforskning og EU's persondataforordning d. 24. maj 2019. Det var et informativt møde, men
uden den store udvikling fra det foregående møde i maj 2018.
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 europæiske bestyrelsesmøder løbet ud i sandet
under COVID19 krisen, da formanden, Prof. Patricia Kearns i Irland blev frikøbt fra hendes
universitære opgaver for at deltage i landets coronaindsats.
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STARS* møder
DES er repræsenteret i Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata (STARS*), hvor
diskussioner om brug af registerdata foregår. Mødefrekvensen er nedsat, efter de første år hvor
STARS* mødtes ofte for at diskutere blandt andet smidige strukturer for adgang til data på tværs
af sektorer. Der dog stadig er en løbende dialog om at udbrede kendskabet til register-baseret
forskning og opdatering af eksempelsamlingen er i proces (se
https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/STARS-Strategisk-alliance-for-register-og
sundhedsdata/Eksempler-paa-vaerdifuld-forskning.aspx) – DES deltager i dette arbejde, og DES
medlemmer med gode register-studier er velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Medlemmer, e-mails og hjemmeside
Antallet af medlemmer er 413 per 31. august 2020, en stigning på ca. 5 procentpoint. Det er
meget tilfredsstillende at vi kan opretholde medlemstallet på det niveau. Vores hjemmeside er i
proces med at blive opdateret. Bestyrelsen er opmærksom på dens kernefunktion til at dele
information mellem selskabets medlemmer, og har haft dette, samt brugervenlighed, in mente i
forhold til ønsker til den nye side. Vores nye logo har jeg fornøjelsen af at præsentere på mødet
her. Selskabets Twitterhandle (@DanskEpiSelskab) ligger lidt stille, da vi ud over at lave reklame
for årsmødet, savner et klokkeklart formål for Selskabet på mediet.
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 syv
nominationer, og brugte de kriterier, opstillet i annonceringen af prisen, til bedømmelse. Prisen
skal overrækkes af Marianne Schroll ved Årsmødet.
DESorientering
Vores nyhedsbrev DESorientering, udkom hele 10 gange i tidsperioden fra sidste
generalforsamling til nu, i høj grad på grund af optakten til de to planlagte Årsmøde datoer. 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 Maja (dansk.epidemiologisk.selskab@outlook.dk) eller
Christina, 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 i år er det ikke så simpel en sag. Vi ønsker fortsat at
afholde det Årsmøde, som nu er udsat for 2. gang. Derudover var vi begyndt at planlægge temaet
til det efterfølgende møde. World Congress of Epidemiology i Melbourne er udsat indtil
september 2021, mens mange andre konferencer afholdes virtuelt.
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Jeg håber at det lykkedes os at afholde et møde med fysisk fremmøde, måske i form af et mindre
centralt møde med satellittmøder rundt omkring på jeres arbejdspladser.
Endelig vil jeg gerne takke medlemmerne af selskabet, for jeres tålmodighed, 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

