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Formandens beretning 2011-2012 

Bestyrelsens sammensætning  

Ved den ekstraordinære generalforsamling på Aarhus Universitet i april 2011 skete der store 

udskiftninger i bestyrelsen. Ulrik Kesmodel og Allan Linneberg (hhv. formand og næstfor-

mand) udgik begge af bestyrelsen efter det maksimale medlemskab på 6 år. Mette Juhl udgik 

efter eget ønske. Vi takker dem alle for deres store indsats.  

Nyvalgte i bestyrelsen var Jørn Olsen, Mia Madsen, og Charlotta Pisinger, medens Henrik 

Støvring, Birgitte Frederiksen og Ellen Aagaard ikke var på valg. Reimar Thomsen blev valgt 

som suppleant og Michael Davidsen som ny revisor. Som ny formand valgte man på 

generalfor-samlingen Ellen Aagaard Nøhr.  

Ved 1. bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Charlotta Pisinger som næstfor-

mand, Henrik Støvring som kasserer, Mia Madsen, som sekretær og Jørn Olsen som redaktør 

af DES Orientering. Birgitte Frederiksen trak sig fra bestyrelsen i løbet af sommeren, hvorefter 

Reimar Thomsen indgik som fuldgyldigt medlem. Ved den ordinære generalforsamling i Glo-

strup i november 2011 valgtes Naja Hulvej Rod som ny suppleant. Eftersom Mia Madsen pt. er 

på barselsorlov er Naja også indtrådt i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsesmøder  

Der har i bestyrelsen gennem det forløbne år været en livlig mødeaktivitet. Således har der 

været afholdt 4 reelle møder suppleret af hyppige skype-møder.  

 

Kort om de mange generalforsamlinger  

I de sidste par år har generalforsamlingerne i DES været præget af, at man har ønsket at flytte 

årsmødet og den ordinære generalforsamling fra efteråret til foråret. Da dette har krævet en 

vedtægtsændring, har det udløst nogle ’ekstraordinære’ generalforsamlinger. Dette skulle nu 

være på plads på reglementeret vis, således at vi fremover sædvanligvis kan nøjes med én 

generalforsamling om året.  

 

Møde-aktiviteter  

Det nye møde-koncept i foreningen med heldagsmøder i april og halvdagsmøder i efteråret, 

begge til en billig pris, har nu været afprøvet i et par år og vurderes at være et godt alternativ 

til de tidligere 2-dages årsmøder på Hindsgavl Slot. Sidste års heldagsmøde om ’Forsknings-

muligheder i danske populationsbaserede registre’ blev afholdt i april på Aarhus Universitet 

og var en stor succes med 122 tilmeldte deltagere, heriblandt mange yngre epidemiologer. 

Foreningen afholdt i november 2011 et halvdagsmøde i Glostrup om biobanker i Danmark, 

igen med et flot fremmøde. 

Dette års heldagsmøde torsdag den 26. april på Aarhus Universitet har fokus på psykiatrisk 

epidemiologi, og vi kan igen fremvise et virkeligt spændende program. Hvis du endnu ikke har 

meldt dig til, så se at få det gjort på www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk.  
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Vi er allerede nu ved at have halvdagsmødet i efteråret 2012 på plads, som bliver afholdt 

allerede den 17. august i Aarhus. Dette sker i samarbejde med stærke kræfter indenfor det 

reproduktions-epidemiologiske område, og emnet er ’family structure data in perinatal 

epidemio-logy’.  

En ulempe ved den nye mødeform er, at der ikke er de samme muligheder for festligt socialt 

samvær som på det elegante Hindgavl. I forlængelse af årsmødet arrangerer vi dog altid en 

lækker middag til rimelige penge i aflukkede lokaler. Dette var en stor succes sidste år, hvor 

en del af os efterfølgende endte i Stakladens Studenterbar. Vi vil derfor igen kraftigt opfordre 

jer til at prioritere middagen og det vigtige sociale samvær blandt epidemiologer. 

  

Andre aktiviteter  

European Congress of Epidemiology 2013  

Det er en vigtig hensigtserklæring for den europæiske del af IEA, også kaldet EEF-IEA (Euro-

pean Epidemiology Federation within the International Epidemiological Association), at der 

afholdes europæiske epidemiologiske kongresser i de år, hvor der ikke er verdenskongresser 

(som afhol-des hvert 3. år).  

Den helt store satsning i en noget uprøvet bestyrelse har derfor været, at vi kort efter 

konstituering lagde billet ind på afholdelsen af den europæiske epidemiologiske kongres i 

2013. Vi har brugt megen tid og energi på at få rammerne på plads, og det ligger nu helt fast, 

at det bli-ver den 11.-14. august 2013 i Aarhus. Kongressen vil inkludere et særligt fokus på 

kroniske sygdomme og den udfordring de udgør, ikke blot i Europa, men globalt. Der vil dog 

også være et bredt epidemiologisk program med frie foredrag og posters, hvor det vil være 

muligt at submitte abstracts indenfor alle epidemiologiske områder. De første 3 dage (11.-13. 

august) vil udgøre den europæiske del efterfulgt af en ’nordisk dag’ den 14. august. Denne dag 

vil gøre det ud for den nordiske epidemiologiske kongres, som normalt afholdes årligt, og der 

vil her være et særligt fokus på nordisk samarbejde og registerforskning.  

Henrik Støvring er formand for den lokale komité og Jørn Olsen er formand for den videnska-

belige komité, dog med Ellen Aagaard Nøhr med særligt ansvar for den nordiske dag. Der er 

oprettet både en europæisk og nordisk planlægningsgruppe, og vi er efterhånden ved at have 

sammensat et rigtigt spændende program med bekræftet fremmøde fra mange kendte inter-

nationale keynote speakers. Reserver derfor allerede nu dagene i kalenderen; vi lover jer at I 

ikke vil blive skuffede! Læs også mere om kongressen på vores hjemmeside www.dansk-

epidemiologisk-selskab.dk, som løbende vil blive opdateret.  

Når fokus er på de europæiske aktiviteter, er det vigtigt at nævne, at de portugisiske epide-

miologer har påtaget sig at afholde den europæiske kongres i år. Det bliver i Porto den 5.-8. 

september med det overordnede tema ’Epidemiology for a fair and healthy society’. Der er alt 

mulig grund til at checke deres flotte hjemmeside www.euroepi2012.com. Deadline for 
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submission af abstracts er den 30. april 2012. Vi håber at rigtigt mange danske epidemiologer 

vil finde til Porto.  

 

Nyt direktiv eller regulativ om databeskyttelse i Europa  

Det kommende EU direktiv eller regulativ om databeskyttelse kan få alvorlige konsekvenser 

for nordisk registerbaseret forskning. Derfor har bestyrelsen, herunder især Jørn Olsen, 

iværksat og indgået i en række aktiviteter. Alle danske medlemmer af Europa parlamentet er 

blevet orienteret og vi har været i kontakt med kolleger i Norge, Sverige og England for at 

prøve at koordinere vort oplysningsarbejde. Der er fortsat usikkerhed omkring den tekst, vi 

har adgang til ligesom det er uklart, hvor meget den vil gribe ind i vore forskningsmuligheder, 

som vi kender dem nu. Strategien er at arbejde for et nyt direktiv, dvs. undgå at få et regulativ. 

Vi vil informere igennem DES-Orientering, når der foreligger noget nyt. Under alle omstæn-

digheder er vore problemer nu kendte blandt de personer, der skal vedtage den nye lovgiv-

ning.  

 

Medlemmer, e-mails og hjemmeside  

DES har haft en pæn medlemsfremgang gennem det sidste par år efter at der blev ryddet op i 

en noget forældet registreringssystem. Vi tæller per 1. april 447 medlemmer, og der er blevet 

lagt et stort arbejde i at opdatere email-adresser, således at al kontakt til medlemmerne kan 

foregå elektronisk. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på at informere selskabet om 

eventuelle ændringer i forbindelse med arbejdsskift mv. Vi har ansat Maria, som læser folke-

sundhedsvidenskab som studentermedhjælp i bestyrelsen, og hun står bl.a. for udsending af 

mails, opdatering af hjemmeside og email-lister – alt sammen under kyndig vejledning af for-

eningens kasserer Henrik Støvring. Vi håber, at medlemmerne sætter pris på vore nyheds-

mails, men det er selvfølgelig en balancegang, og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger – 

godt som skidt – på, hvordan I oplever det. Henvendelser kan sendes til DES@SOCI.AU.DK.  

Henrik Støvring har lagt et stort og imponerende arbejde i at oprette en ny hjemmeside for 

foreningen, som vi for første gang kan administrere helt selv, herunder også tilmelding og be-

taling i forbindelse med afholdelse af møder. Hvis ikke I allerede kender vores nye hjemme-

side er der alt mulig grund til at få kigget på den på www.dansk-epidemiologisk-

selskab.dk. Da den endnu er ret ny, kan der være ting, der ikke fungerer hensigtsmæssigt el-

ler mangler. I så fald må I meget gerne skrive til Maria på DES@SOCI.AU.DK.  

 

DES Orientering  

Vi fortsætter med vores nyhedsbrev ’DES Orientering’, som udkom 3 gange i det forløbne år. 

Eftersom det udelukkende udgives elektronisk, kan det udsendes med kort varsel. Det bety-

der, at hvis I har vigtige meddelelser, som I gerne vi have distribueret i det epidemiologiske 

miljø, kan I sende dem til vores redaktør Jørn Olsen jo@soci.au.dk. Vi er også meget interes-

seret i at bringe information om nye epidemiologiske forskningscentre samt anmeldelser af 
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epidemiologiske lærebøger, som kan have særlig dansk interesse. En sådan anmeldelse findes 

allerede i dette nummer. Tidligere numre af DES Orientering ligger på vores hjemmeside.  

 

Økonomi  

Foreningen har gennem det sidste år haft en stabil økonomi, hvilket understøttes af det sti-

gende medlemstal, samt at udgifterne til administration er faldet. Foreningens formue udgør 

per 1. april 2012 i alt 215.293,88 kr.  

Selskabets økonomi samt de økonomiske overvejelser i forbindelse med afholdelse af den eu-

ropæiske epidemiologiske kongres vil blive uddybet af kasserer Henrik Støvring på general-

forsamlingen.  

 

Ellen Aagaard Nøhr  

Formand 


