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1. Valg af dirigent og referent.  

Betina Thuesen blev valgt som dirigent og Nadia Pedersen som 

referent. 2. Formandens beretning.  

Formandens beretning kommer til at ligge på hjemmesiden1, den er også 

udsendt på mail.  

3. Eventuelle udvalgsberetninger.  

Reimar W. Thomsen berettede om DES arbejde i STARS – Strategisk Alliance 

for Sundhedsdata. Referater fra STARS møder kan ses på Sundheds- og 

Ældreministeriets hjemmeside2.  

Reimar forklarede, at den Nationale strategi for sundhedsdata p.t. omfatter 7 

pejlemærker, og at fokus i disse primært er på datasikkerhed og ikke 

forskning. Han understregede, at såfremt problematikken med at få øget 

adgang til big  data/hele datasæt, og analysekapacitet til genetiske og 

biologiske data hos  centralmyndighederne ikke bliver løst, så bliver det ikke 

muligt at  implementere personlig medicin i Danmark. Reimar understregede, 

at  fornemmelsen blandt mange forskere er, at det bliver sværere at få bred 

adgang til data, og ventetiden i Sundhedsdatastyrelsen er tiltaget til over 30 

arbejdsdage pt, så der er nogle udfordringer der skal løses. Hvis man ligger 

inde med eksempler på problemer med dataadgang, så tag gerne kontakt til 

Reimer eller Lau/DES. Dette gælder også, hvis der er tekniske problemer mm. 

med at sende ansøgninger til, og kommunikere med, Sundhedsdatastyrelsen.  

  
1  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGFuc2stZXBpZGVtaW9sb2dpc2stc2Vsc2thYi5ka3x3d3d8Z3g6 
NjhlYzU4NzM3OTcxMDczNw  

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



sundhedsdata/Referat-fra-moederne.aspx 

4. Indkomne forslag  

Der var stillet forslag om, at det to-dags forårsmøde skulle ændres til et en 

dags møde.  

Afstemningen var før generalforsamlingen blevet sendt ud til alle medlemmer. 

164 ud af de 416 medlemmer havde stemt. Resultatet blev, at 104 (62 %) 

stemte for at mødet skulle ændres til et en-dags møde. 35 ( 21 %) stemte i 

mod en ændring, og 28 % (17) havde stemt ved ikke. Derfor blev det 

besluttet, at forårsmødet til næste år, bliver et en-dagsmøde i stedet.  

I den efterfølgende diskussion understregede Thorkild Sørensen, at det var 

vigtigt, at et en-dags møde bliver placeret centralt i landet, for at det bliver 

muligt for de fleste medlemmer at komme til et 5 timers møde. Allan 

Linneberg udtalte, at der tidligere havde været 100 mennesker til en-dags 

møderne. Morten Frydenberg foreslå, at årsmøderne blev afholdt med 

selvvalgt overnatning. Derudover var der forslag om, at man for fremtiden 

kunne deltage bare en af dagene til et evt. to-dages møde.  

Næste år er det et en-dags møde. Men diskussionen fortsætter i Bestyrelsen.  

5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. Regnskab 

gennemgås til mødet, men kan rekvireres inden mødet ved 

henvendelse til selskabets kasserer Lotte Husemoen  

(lshu@novonordisk.com)  

I 2016 har indtægterne været 89.750 kr., og udgifterne 89.812,64 kr. Dermed 

blev det til et lille underskud på -62,64 kr., selvom bestyrelsen på 

generalforsamlingen sidste år blev opfordret til at bruge lidt flere penge.  

Regnskabet blev i den forbindelse godkendt, og kontingentet blev fastholdt.  

6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan 

genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.  

- Lotte Husemoen, Christina Catherine Dahm, Betina Thuesen og Lau Caspar 

blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg.  

- Katrine Strandberg-Larsen er på valg og stiller op.  

Katrine Strandberg-Larsen blev genvalgt.  



- Reimar Thomsen har været medlem 6 år – kan derfor ikke genopstille. 

Læge Else Marie Olsen blev valgt.  

- Formanden skal vælges af generalforsamlingen. Lau Caspar 

Thygesen stiller op som formand igen.  

Lau Caspar Thygesen blev genvalgt som formand.  

- Revisorer: Svend Juul er ikke på valg, Michael Davidsen har været 

revisor i 6 år og kan ikke genvælges. Der er derfor en vakant post. 

Bestyrelsen foreslår Henrik Støvring.  

Henrik Støvring blev valgt som revisor.  

7. Nedsættelse af udvalg.  

Ingen forslag.  

8. Eventuelt.  

Efterårsmødet bliver afholdt d. 5. oktober 13-17 på Statens Institut for 

Folkesundhed, København med arbejdstitlen: ’Registerbaseret epidemiologi 

med særligt fokus på forskning i arbejdsmiljø’. 


