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Ved Henrik Støvring 

Bestyrelsens sammensætning 
Ved generalforsamlingen 26. april 2013 skete der ingen udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Internt i 

bestyrelsen blev der dog byttet rundt, så Henrik Støvring overtog formandsposten efter Ellen Aagaard 

Nøhr, mens Mia Madsen overtog kassererposten fra Henrik Støvring. De øvrige medlemmer af 

bestyrelsen er Jørn Olsen, Charlotta Pisinger, Naja Hulvej Rod og Reimar Wernich Thomsen. Denne 

bestyrelse er efterhånden blevet godt sammentømret, men den brydes nu op, fordi Charlotta har valgt 

at udtræde, mens Ellen og Henrik falder for seks-års-grænsen for at være med i bestyrelsen. Der skal 

derfor vælges tre nye medlemmer af bestyrelsen og en ny formand. Charlotta og Ellen har begge gjort 

en kæmpe indsats i bestyrelsen, ikke mindst i forbindelse med den europæiske kongres, hvor Charlotta 

fx skaffede sponsorpenge og udstillere, mens Ellen bl.a. stod i spidsen for at arrangere den nordiske dag 

på kongressen. Meget mere kunne og burde nævnes for de to gæve kvinder! 

Bestyrelsesmøder 
Siden sidste generalforsamling har der været holdt seks bestyrelsesmøder via Skype og et i Odense.  

Møde-aktiviteter 
Der har ikke været afholdt møde som vanligt i efteråret, hvilket skyldes afholdelsen af den Europæiske 

Kongres i Epidemiologi, 11-14. august, 2013. 

Andre aktiviteter 

European Congress of Epidemiology, 2013 

Afholdelsen af kongressen har været fokuspunktet for dette år i DES. Kongressen var lige ved at blive 

kvalt i sin egen succes, men det lykkedes at flytte dens afholdelse fra Aarhus Universitet til Scandinavian 

Congress Center. Det var dyrt at flytte kongressen, men til gengæld blev afviklingen markant mere 

professionel, og fordi der kom så mange deltagere (op mod 650) undgik DES at få et underskud på 

afholdelsen. Tak til alle medlemmer, som yderst villigt påtog sig at være reviewere, chairmen, indsende 

symposieforslag, abstracts med meget, meget mere! 

Til den europæiske epidemiologiske forenings hjemmeside skrev jeg  en kort reportage fra kongressen, 

som er vedlagt. 
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SSI og Registeradgang 

Statens Serum Institut fik i 2012 overdraget ansvaret for at administrere adgangen til de danske 

sundhedsregistre. Allerede ved DES årsmødet i 2012 var det sat på dagsordenen, fordi der var udbredt 

bekymring for SSI’s dobbeltrolle, hvor de både var forskere, der brugte registrene, og samtidigt skulle 

håndtere konkurrerende forskeres ansøgning om adgang til de samme registre. Denne bekymring er 

desværre blevet forstærket over det seneste år, og DES bestyrelsen skrev derfor et åbent brev til 

Folketingets Forebyggelses- og Sundhedsudvalg, hvor vi bad om foretræde for at redegøre nærmere for 

vores synspunkter. Initiativet var fælles med Dansk Selskab for Folkesundhed og Dansk Selskab for 

Farmakoepidemiologi, og vi fik foretræde den 12. november 2013. På nogenlunde samme tid blev DES 

inviteret til at deltage i et ny udvalg nedsat af Sundhedsministeren, kaldet STARS* - Strategisk Alliance 

for Register- og Sundhedsdata. Her har Reimar Thomsen lagt en stor indsats for at sikre, at Danmark 

fortsat kan være et land i verdenseliten indenfor registerbaseret sundhedsforskning, samt ikke mindst 

med en fri og lige adgang til data for alle danske forskere uanset ansættelsessted. 

Opdatering i fht nyt EU direktiv/regulativ vedrørende databeskyttelse 

Denne sag er fortsat højt prioriteret, men den er lige nu sat på vågeblus, da udkastet til nyt direktiv 

foreløbigt strandede på uenighed i EU’s ministerråd. Jørn Olsen følger fortsat udviklingen tæt, ligesom 

han løbende vil orientere om udviklingen i DES-orientering. 

Medlemmer, e-mails og hjemmeside 
Som sidste år kan vi igen i år glæde os over en stigning i antallet af medlemmer. Hvor DES for et år siden 

havde 475 medlemmer, har vi nu rundet 500 (femhundrede!) og er pt. på 509. Vi tror, det både er et 

resultat af de højt-profilerede aktiviteter i DES og at vi har en erfaren studentersekretær, Maria K 

Christensen, som får det administrative til at glide. Dette gælder også hjemmesiden, som hun opdaterer.  

Men selv om DES på dette område nu har fundet en god organisering af opgaverne, er vi fortsat meget 

interesserede i medlemsforslag til, hvordan hjemmesiden kan blive bedre.  

DES-orientering 
Vores nyhedsbrev DES-orientering, udkom 6 gange i det forløbne år. Eftersom det udelukkende udgives 

elektronisk, kan det udsendes med kort varsel. Det betyder, 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 interesseret i at bringe information om nye epidemiologiske 

forskningscentre samt anmeldelser af epidemiologiske lærebøger, som kan have særlig dansk interesse. 

Tidligere numre af DES-orientering ligger på vores hjemmeside.  

Økonomi 
Vi havde opbygget kassebeholdningen så den kunne modstå et eventuelt underskud fra afholdelsen af 

Kongressen. Det fik vi heldigvis ikke brug for, og med det fortsat stigende antal medlemmer betyder det, 

at foreningens økonomi fortsat er i fremgang. Overskuddet i 2013 var på 49.528 kr, sådan at 
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kassebeholdningen ved indgangen til 2014 var på 311.162 kr. Økonomien er med andre ord ganske 

sund, og vi har derfor sænket prisen på at deltage i årsmødet. Kasserer Mia Madsen vil på 

generalforsamlingen gå ind i de nærmere detaljer i årets regnskab. 

 

Tak 
Da jeg på generalforsamlingen træder ud af bestyrelsen og dermed også går af som formand, vil jeg 

gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle medlemmer af DES for jeres store opbakning – det har 

været fantastisk at se, hvordan I i stort tal kommer til årsmøderne! Og  så vil jeg gerne sige tak til de 

andre bestyrelsesmedlemmer, som alle har lagt en jætte-indsats i arbejdet, ikke bare med kongressen, 

men også med at gøre DES til et levende og engageret videnskabeligt selskab. 

 

Henrik Støvring 

Formand 
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