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Bestyrelsens sammensætning  

Ved generalforsamlingen 16. april 2018 var Lotte Husemoen, Christina Catherine Dahm, Betina 

Thuesen og Lau Caspar Thygesen på valg og blev genvalgt, mens Katrine Strandberg-Larsen og Else 

Marie Olsen var ikke på valg. Christina Cathrine Dahm blev valgt som formand og samtidig 

redaktør af DES-orientering, Lotte Husemoen blev kasserer, Katrine Strandberg-Larsen blev 

sekretær, Else Marie Olsen blev bestyrelsens lægelige medlem, Betina Thuesen blev valgt som 

suppleant og Lau Caspar Thygesen blev valgt som næstformand.  

Svend Juul var på valg som revisor, og stillede ikke op til genvalg. Allan Linneberg blev valgt som ny 

revisor for selskabet. Henrik Støvring var ikke på valg.  

Vores studentersekretær er fortsat Isabella Thranow.  

Bestyrelsen tog meget godt imod mig som ny 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 2018-2019 været involveret i flere møder herunder forårsmødet 9. april 2019.  

Første møde var i april måned, som var et 1-dages møde i Aarhus, under temaet ”Natural 

experiments in epidemiology”. Det var vores første møde efter afstemningen i 2017, der 

besluttede at selskabets møder skulle være 1-dages møder, og ca. samme antal medlemmer 

deltog som ved de tidligere 2-dages møder. Man kan derfor ikke sige at det ændrede format gav 

direkte anledning til større fremmøde. Der var god mulighed for samtaler i løbet af dagen, og om 

aftenen inviterede selskabet junior forskere på middag med de udenlandske oplægsholdere, 

hvilket gav anledning til livlige diskussioner om forskning og karriereplanlægning.  

Efterårsmødet 2018 var et eftermiddagsmøde med titlen ’Composite variables in medical research 

- generally, and with a focus on occupational stress research’, som vi afholdt i sammen med Dansk 

Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM). Igen et velbesøgt møde, hvor der var stor 



diskussionslyst. 

IEA møder  

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

bestyrelsesmedlem i IEA-EEF (IEA European Federation). Desværre har ingen af 

bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at deltage i årets IEA-EEF konference, der løber af stablen i 

Cork, Irland, i september, men jeg deltager løbende i de europæiske bestyrelsesmøder.  

STARS* møder  

DES er repræsenteret i Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata (STARS*), hvor om brug af 

registerdata foregår. Der er i disse år en opbygning af store datamængder særligt i regi af 

personlig medicin og genom banken og det er sigende at flere aktører samtidig forsøger at lave 

smidige strukturer for adgang til data – særligt kommuner, regioner og Sundhedsdatastyrelsen. 

Samtidig foregår der arbejde med at forsøge at lave koblinger mellem datakilder i forskellige 

institutioner, f.eks. samarbejdet mellem Danmarks Statistik og Computerome på Risø i forbindelse 

med iPsych projektet. Der er en løbende dialog om at udbrede kendskabet til register-baseret 

forskning og til sidste møde blev der udtrykt ønske om at eksempelsamlingen skulle opdateres (se 

https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/STARS-Strategisk-alliance-for-register-og 

sundhedsdata/Eksempler-paa-vaerdifuld-forskning.aspx) – DES-medlemmer med gode register 

studier er velkomne til at kontakte bestyrelsen.  

Et andet vigtigt område, der diskuteres i STARS* er at der er lige og rimelige vilkår for adgang til 

data. Til hvert møde, og løbende mellem møderne, får medlemmerne oversigter over svartider og 

behandlingstider på forskningsdata fra Sundhedsdatastyrelsen og man må nok sige at det hele ser 

meget bedre ud end for blot et par år siden. Leveringstiderne overholdes i langt hovedparten af 

sagerne, men hvis I oplever uhensigtsmæssigheder eller ændringer i adgangen til data, som er 

svære at forstå, så modtager bestyrelsen meget gerne viden om det, så vi kan tage det med i dette 

forum. Der er stor lydhørhed fra Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen, hvis der er 

besværligheder ved dataansøgninger.  

Medlemmer, e-mails og hjemmeside  

Antallet af medlemmer er 386 per 3. marts 2019. Det er mange medlemmer og meget 

tilfredsstillende at vi kan opretholde medlemstallet på det niveau. Et indsatsområde til det 

kommende år er at få vores hjemmeside opdateret, og bestyrelsen er opmærksom på dens 

kernefunktion til at dele information mellem selskabets medlemmer. Som noget nyt, fik selskabet 

en Twitterhandle i år (@DanskEpiSelskab), som vi øver os i at bruge.  

DES-orientering  



Vores nyhedsbrev DES-orientering, udkom 2 gange i det forgangne år. Da nyhedsbrevet kun 

udsendes elektronisk, kan det udsendes med kort varsel, hvilket 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 Isabella 

(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  

Afslutningsvis vil jeg fremhæve nogle DES-møder, som jeg håber mange medlemmer vil deltage i.  

Vi er gået i gang med at undersøge om gå-hjem møder til efteråret om fortolkning af p-værdier, 

ville være af interesse for vores medlemmer og evt. kliniske forskere.  

DES holder igen i år sammen med Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi et 1-dages kursus om 

persondataforordningen. Mødet afholdes i Odense d.24. maj 2019. Mere information og 

tilmelding er på hjemmesiden.  

Vores efterårsmøde er ikke på plads endnu; forslag til emner modtages gerne.  

Desuden vil jeg kort nævne et andet møde, som vi som DES deltager i planlægningen af: Nordic 

Epidemiology and Register-based Research 2019 afholdes i Tampere, Finland. Se mere på 

https://events.tuni.fi/nordicepi2019/programme/. Bemærk at abstracts skal submittes 14. april 

2019!  

Endelig vil jeg gerne takke medlemmerne af selskabet, som møder talstærkt op til vores 

arrangementer og sender mange input til arrangementer af epidemiologisk interesse.  

Christina Catherine Dahm  

Formand, Dansk Epidemiologisk Selskab 


