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3. maj 2022 

Dansk Epidemiologisk Selskab 

Formandens beretning 2021-2022 

Det er en glæde at kunne byde velkommen til den første generalforsamling med 

fysisk fremmøde siden 2019. 

Bestyrelsens sammensætning 

Ved generalforsamlingen online d. 20. maj 2021 var Julie Werenberg-Dreier på valg 

og blev genvalgt, mens Katrine Grau, Sofie Gry Pristed, Stine Schramm, Christina 

Catherine Dahm og Betina Thuesen var ikke på valg. Katrine Strandberg-Larsen og 

Else Marie Olsen gik ud efter 6 år i bestyrelsen. Henrik Støvring og Gro Askgaard blev 

valgt ind. Christina Catherine Dahm blev genvalgt som formand. Ved det 

konstituerende møde, blev Katrine Grau kasserer, Stine Schramm sekretær, Gro 

Askgaard bestyrelsens lægelige medlem, og Julie Werenberg-Dreier næstformand. 

Stine Schramm overtog som redaktør af DESorientering. 

Lau Caspar Thygesen blev valgt ind som revisor. Allan Linneberg var ikke på valg. 

Fra 1. juni 2021 har Selskabets studentersekretær været Josefine Klakk Jeppesen, 

FSV studerende på AU. 

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 

år haft en rigtig god dialog i bestyrelsen, hvor der også har være fokus på 

overdragelse til en ny formand efter generalforsamlingen 2022.  
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Mødeaktiviteter 

Bestyrelsen mødes månedligt på Teams.  

Selskabet har ikke været involveret i møder i partnerskab med andre selskaber i 

2021-2022. 

IEA møder 

DES er nationalt medlem af IEA (International Epidemiological Association) og er 

bestyrelsesmedlem i IEA-EEF (IEA European Federation). Der har endnu ikke været 

møder i denne række siden COVID19 satte en stopper for dem i foråret 2020.  

Eksterne møder 

Selskabet har i 2021-2022 været involveret i det Nationale Partnerskab for 

Sundhedsdata. Dette vil Julie Werenberg-Dreier berette om senere på mødet. 

Medlemmer, e-mails og hjemmeside 

Antallet af medlemmer var 357 per 30. maj 2022. Det er et meget fint niveau for 

Selskabet. Vores hjemmeside er nu fuldt implementeret. Der er en side til 

medlemmer, og et intra til bestyrelsesmedlemmer, hvor mødereferater opbevares. 

Bliv endeligt ved med at indsende stillingsopslag, kurser, konferencer og lignende. 

Selskabets Twitterhandle (@DanskEpiSelskab) ligger stadig lidt stille.  

Schroll Prize for Excellence 

Ved Årsmødet online i 2021, overrakte Marianne Schroll Selskabets pris for yngre 

epidemiologer opkaldt efter hende fra både 2020 og 2021. I år bliver overrækkelsen 

ved efterårsmødet. Flere detaljer kommer til sommer.  
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DESorientering 

Vores nyhedsbrev DESorientering, udkom 7 gange i tidsperioden fra sidste 

generalforsamling (maj 2021) til nu. Vi har stadig problemer med at nyhedsbrevet 

ender i medlemmers spamfoldere, men hold øje med hjemmesiden. Husk at I kan 

sende ønsker til temaer eller indslag til redaktør Stine Schramm (stis@sdu.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 afholdte i maj 2021 det Årsmøde, der blev udsat for 2. gang, og som 

kostede Selskabet en del penge da det skulle aflyses for anden gang i efteråret 2020. 

Vores efterårsmøde i 2021 var en stor succes, og vi kunne bruge den kredit vi havde 

til rådighed ved Sinatur Storebælt. Derudover har vi et stærkt program til 

efterårsmødet, som i vil høre mere om snart. Men vi har ikke bidraget til 

internationale møder i 2021/2022.  

Endelig vil jeg igen takke medlemmerne af selskabet, for jeres stærke opbakning til 

selskabet ved at møde talrigt op til vores arrangementer og for at rent faktisk læse 

nyhedsbrevet.  

Jeg vil også sige tak for 6 gode år i bestyrelsen, hvoraf de 4 som formand. Det har 

været en ære, en glæde, og nogle gange en hovedpine at gøre tjeneste ved 

Selskabet – sidstnævnte primært i 2020. Sammen med bestyrelsen, har jeg haft mål 
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om at sætte et højt ambitionsniveau for møderne, om det var ved at invitere en 

række internationale stjerneforskere som i 2019, eller bringe højt engagerede 

nøglepersoner i COVID19 responset sammen, som i 2021. Vi tog vores pligt om 

høring ved epidemilovgivningen alvorligt, såvel som vores udmelding om GDPR i 

forbindelse med sagen på SSI. Vi har også haft ambitioner om at forny Selskabets 

digitale tilstedeværelse, med ny hjemmeside, Twitterkonto, og avatar-baseret 

årsmøde, når vi ikke kunne mødes. Sidst, men ikke mindst, har vi haft fokus på køn 

og minoriteter så vidt som muligt når vi har inviteret til oplæg eller indstillet til 

priser. Det er derfor en meget stor glæde at DES-medlem Merete Osler, som blev af 

bestyrelsen indstillet til Marie og August Krogh Prisen 2022, fik denne overrakt i 

fredags. Jeg og bestyrelsen er glade og stolte over denne anerkendelse af Merete. 

Og jeg er personligt meget tilfreds ved at have været med til at bidrage til denne 

glædelige begivenhed som noget af det sidste i mit virke som formand. Mange tak 

for tilliden alle sammen. Jeg glæder mig til at gå tilbage til et mere anonymt liv. 

 

Christina Catherine Dahm 

Formand, Dansk Epidemiologisk Selskab 


