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Dansk Epidemiologisk Selskab har fortsat et stabilt antal medlemmer, knap 450.  

 

Bestyrelsens sammensætning 

Ulrik Schiøler Kesmodel blev direkte genvalgt som formand for to år. Allan Linneberg og Mads 

Kamper Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen, Simon Francis Thomsen blev nyvalgt, og Ellen 

Aagaard Nøhr blev valgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Ulrik Schiøler 

Kesmodel som formand, Allan Linneberg som næstformand, Michael Davidsen som kasserer, Mads 

Kamper Jørgensen som redaktør af DESorientering, Simon Francis Thomsen som sekretær og Tina 

Kold Jensen. Ellen Aagaard Nøhr har været inviteret til og deltaget i bestyrelsesmøderne på lige fod 

med de øvrige medlemmer (med forbehold for eventuelle afstemninger, som der dog ikke har været 

nogen af). 

 

Bestyrelsen har afholdt fire møder i det forgangne år, primært med fokus på årsmødet, oprettelse af 

et nyt videnskabeligt fagtidsskrift samt hjemmeside. 

 

Hjemmeside 

Bestyrelsen har bevilget midler til, at vores sekretær, Helle, kunne komme på kursus i redigering og 

opdatering af selskabets hjemmeside. Der har imidlertid været betydelige indkøringsvanskeligheder 

i forhold til at sekretariatet selv skal kunne stå for opdatering og redigering af hele hjemmesiden. 

Disse praktiske problemer skulle nu være løst, og bestyrelsen forventer snarest, at tidligere numre af 

DESorientering kan downloades fra hjemmesiden. Desuden vil der blive oprettet mulighed for 

aktivitetskalender og jobopslag. 

 

Nyt videnskabeligt tidsskift? 

Simon Francis Thomsen og Mads Kamper Jørgensen har det seneste år arbejdet ihærdigt på at 

undersøge muligheden for at etablere et nyt videnskabeligt tidsskrift i DES-regi, primært med 

udgangspunkt i registerforskning. Tankerne gik i retning af et ”open access”-tidsskrift, dvs. uden 

traditionelt abonnement. SFT og MKJ udarbejdede et Scientific Journal Proposal, men det blev 

efterfølgende besluttet at stille arbejdet med oprettelsen af et nyt tidsskrift i bero, dels pga. en 

forventet meget stor arbejdsbyrde, dels fordi det blev vurderet, at konkurrencen fra et stigende antal 

nye tidsskrifter er blevet hårdere, at der med andre ord muligvis er ved at være en mætning af 

markedet. 

 

DESorientering 

Som planlagt sidste år bliver DESorientering nu udsendt på e-mail og lægges på selskabets 

hjemmeside. DESorientering udsendes som planlagt 3-4 gange om året og fremsendes kun i 

papirform én gang om året, når vi indkalder til generalforsamling.  

 

Årsmødet 

Årsmødet i 2007 om genetisk epidemiologisk var på mange måder vellykket trods et sidste øjebliks 

afbud fra mødets internationale hovedtaler: Indholdsmæssigt var der tale om et bredt sammensat 

program med alsidigt indhold, og økonomisk løb mødet endnu engang rundt som ønsket. Efter i 

2006 at have genoptaget ideen med posterpræsentationer og frie foredrag var der i 2007 fokus på at 



sikre en bedre styring af især postersessionen, hvilket lykkedes godt. Seancen med frie foredrag var 

igen vellykket, med et højt fagligt niveau. Vi har derfor valgt at bibeholde denne form også i år. 

 

Der har tidligere år været fremsat ønsker om mere tid til debat. Vi vil derfor i år som noget nyt 

forsøge med en direkte debatform med udgangspunkt i to indlæg om samme emne. Vi har valgt at 

fokusere på emnet alkohol i graviditeten, og diskutere paradigmeskiftet i de officielle anbefalinger. 

Ideen er en bred debat blandt alle deltagere i årsmødet.  

 

Øvrige aktiviteter 

Ulrik Schiøler Kesmodel deltog i dagene 18-19/8 på vegne af DES sammen med ca. 50 inviterede 

sundhedsfaglige eksperter, politikere og repræsentanter for regioner og kommuner i Uligheds Camp 

i København. Workshoppens tema var ulighed i sundhed i Danmark. På baggrund af oplæg og 

diskussioner mundede workshoppen ud i otte prioriterede forslag til at modvirke den ulige fordeling 

af sundhed i Danmark. Udgifter til transport for USK blev afholdt af DES. 

 

Økonomi 

Selskabets formue var sidste år ved generalforsamlingen 232.000 kr. Formuen er per 1/9 2007 på 

ca. 252.000 kr.  
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