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Dansk Epidemiologisk Selskab har et stabilt antal medlemmer, knap 450, heraf 269 læger og 168
ikke-læger.
Bestyrelsens sammensætning
Både Tina Kold Jensen og Michael Davidsen blev genvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen i
2006, mens Simon Francis Thomsen blev valgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig
herefter med Ulrik Kesmodel som direkte valgt formand (2005), Allan Linneberg som
næstformand, Michael Davidsen som kasserer, Mads Kamper Jørgensen som redaktør af
DESorientering, Tina Kold Jensen som sekretær og Kirsten Kyvik. Simon Francis Thomsen 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 og deltagelse
i planlægning af de nye forskningstræningskurser i speciallægeuddannelsen.
Hjemmeside
På opfordring er hjemmesiden blevet oversat til engelsk. Det har været planen at udvide indholdet
på hjemmesiden, men der er fortsat indkøringsvanskeligheder i forhold til at sekretariatet selv skal
kunne stå for opdatering og redigering af hele hjemmesiden. Bestyrelsen har bevilget midler til, at
vores sekretær, Helle, kan komme på kursus snarest.
DESorientering
Det har længe været bestyrelsens ønske, at DESorientering skal udsendes på e-mail og lægges på
selskabets hjemmeside. Tanken er og har længe været at udsende bladet på e-mail tre gange om året
og kun fremsende det i papirform en gang om året, når vi indkalder til generalforsamling. For at
bladet kan udsendes som på e-mail, er det imidlertid nødvendigt at have e-mail-adresser fra alle
medlemmer, og vi mangler fortsat e-mailadresser på så stor en andel af medlemmerne, at vi endnu
ikke har turdet overgå til e-mail-udsendelse. Vi vil i efteråret aktivt sende brev til de medlemmer,
som vi mangler e-mail-adresse på mhp. at kunne udsende DESorientering per mail fra Nytår.
Årsmødet
Sidste årsmøde om epidemiologisk metode var på flere måder vellykket: Indholdsmæssigt levede
det op til ønsket om at skulle appellere til alle faggrupper i DES, og de enkelte seancer var
spændende og inspirerende. Håbet om at få årsmødet til at løbe økonomisk rundt blev opfyldt.
Desuden genindførte vi muligheden for at yngre deltagere kunne fortælle om deres forskning, både i
form af foredrag og postere. Især foredragsseancen var vellykket, med et højt fagligt niveau.
Postersessionen var teknisk set mindre vellykket pga. den manglende styring; men hensigten var
god, og vi bibeholder formen, om end med en strammere styring i 2007.
Vi har således fastholdt en model med primært danske oplægsholdere af international standard og
tid til frie foredrag og postere. Samtidig fastholder vi priser for bedste foredrag og bedste poster.
Det blev i 2006 foreslået, at årsmødet afholdes et andet og billigere sted. Bestyrelsen har derfor
undersøgt alternative muligheder. Hvis vi fortsat ønsker, at maden leveres færdiglavet, og de

tekniske faciliteter skal være klargjort, er der kun en beskeden difference i prisen på Hindsgavl og
andre udbydere af kursusfaciliteter, en difference som for en del af deltagerne til en vis grad vil
blive modsvaret af øgede rejseomkostninger afhængig af den konkrete placering. Bestyrelsen har
derfor indtil videre valgt at fastholde Hindsgavls smukke omgivelser som ramme for årsmødet.
Økonomi
Selskabets formue var sidste år ved generalforsamlingen på 175.753,80 kr. Formuen er per 1/9 2007
på ca. 232.000 kr.
Organisation
Af årsberetningen fra 2006 fremgår det, at bestyrelsen ønskede at skabe fora for særlige
interessegrupper inden for DES. Eksempelvis et forum for genetisk epidemiologi. I stedet er der nu
stiftet et nyt, selvstændigt Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi, uden formel tilknytning til
DES. Det er fortsat bestyrelsens ønske at arbejde for at skabe et netværk for særlige
interessegrupper.
DES’ mulige rolle i forbindelse med kurser i den nye speciallægeuddannelse
Alle kommende speciallæger, som ikke har en ph.d. eller tilsvarende, skal fremover gennemføre et
forskningstræningsforløb som led i speciallægeuddannelsen. Forløbet består dels af flere
obligatoriske kurser, dels af udarbejdelsen af en selvvalgt, mindre forskningsopgave. Det blev på
sidste generalforsamling foreslået, at DES kunne byde ind med hjælp til at organisere og
gennemføre kurserne for at sikre kvaliteten. Ideen havde en vis om end ikke entydig tilslutning.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne. I Region Nord (betegnelsen Region refererer her til de tre
uddannelsesmæssige regioner Nord, Syd og Øst) er bestyrelsen repræsenteret i undervisningen på
både basiskursus og overbygningskursus, som udbydes af Aarhus Universitet, dog ikke i form af et
formaliseret samarbejde. Et sådant, formaliseret samarbejde har imidlertid været drøftet og er en
mulighed i Region Nord. I Region Syd har man valgt ikke at fokusere på epidemiologi som metode;
og i Region Øst er kurserne allerede planlagt og udbydes af Københavns Universitet. Enkelte
specialer (bl.a. gynækologi og obstetrik) har valgt delvis at arrangere deres helt egne kursusforløb
vha. egne læger indenfor specialet.
Fraset Region Nord er det således ikke sandsynligt, at DES vil kunne påvirke form og indhold af
kurserne væsentligt.
Nordisk kongres i Epidemiologi
I dagene 18-19/6 2007 arrangeredes ‘4th Nordic meeting on epidemiology, and the 2nd Nordic
meeting on registry epidemiology’ i Göteborg. Selv om betegnelsen har varieret mellem kongres,
konference og møde, var der altså tale om den fjerde seance i rækken. Kvaliteten har været noget
svingende gennem årene, og sidste år var det ikke muligt at få kongressen arrangeret overhovedet.
Der var derfor lagt op til en reel diskussion af kongressens berettigelse og fremtid. Arrangementet i
Göteborg var imidlertid særdeles vellykket – og efter fire kongresser i hhv. Bergen, Århus, Kuopio
og Göteborg, lagde Reykjavik aktivt billet ind på at arrangere den næste 5. nordiske kongres i
epidemiologi i 2009 eller 2010. Det er glædeligt.
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