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Dansk Epidemiologisk Selskab har fortsat et stabilt antal medlemmer, knap 450.
Bestyrelsens sammensætning
På generalforsamlingen 2008 blev Ellen Aagaard Nøhr og Henrik Støvring valgt for to år, Mette
Juhl blev valgt som suppleant for to år, og Klaus Rostgaard blev genvalgt som revisor. Bestyrelsen
konstituerede sig herefter med Ulrik Schiøler Kesmodel som formand, Allan Linneberg som
næstformand, Ellen Aagaard Nøhr som kasserer, Mads Kamper Jørgensen som redaktør af
DESorientering, Henrik Støvring som sekretær og Simon Francis Thomsen som menigt medlem.
Mette Juhl har i henhold til gældende praksis 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 to ordinære møder i det forgangne år samt fire telefonmøder.
Ny mødeform
Bestyrelsen har i en årrække holdt et nogenlunde fast antal møder, cirka fire om året. Det er gode og
konstruktive møder, men de kræver ofte, at de bestyrelsesmedlemmer, der kommer fra den modsatte
ende af landet, tager en dag fri til formålet. Vi har derfor i år forsøgt at afholde flere møder som
telefonmøder via Skype. Det har vist sig at være en billig og god måde at sikre kontakten på og har
fordoblet antallet af møder. Begge mødeformer vil blive brugt fremover.
Hjemmeside
Der har fortsat en del af året været betydelige indkøringsvanskeligheder i forhold til opdatering og
redigering af hjemmesiden. Trods et ønske om at opdateringen kunne varetages af sekretariatet, har
dette ikke været muligt, og bestyrelsen har derfor taget initiativ til fra foråret 2009, at opdatering af
hjemmesiden sker via en ekstern konsulent.
I praksis har hjemmesiden dermed fået en ansigtsløftning. Som ønsket er der nu mulighed for
elektronisk tilmelding til årsmødet, der er adgang til de senere års numre af DESorientering, lige
som der som noget nyt er skabt adgang til et se eller gense nogle af PowerPoint-præsentationerne
fra årets Svend Juul-symposium.
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, idet vi fortsat ikke har emailadresser på alle medlemmer.
Årsmødet
Årsmødet i 2008 om ”Folkesundhed - med fokus på motion og helbred og evidensen bag offentlige
anbefalinger” var overordentligt vellykket: De faglige indlæg havde et højt fagligt niveau og
henvendte sig bredt til selskabets målgruppe. Seancen med frie foredrag var også vellykket og med
højt fagligt niveau. Som noget nyt forsøgte vi med en seance med en direkte debatform med
udgangspunkt i to indlæg om samme emne, alkohol i graviditeten. Ideen var en bred, generel debat

blandt alle deltagere i årsmødet om paradigmeskiftet i de officielle sundhedsanbefalinger. Debatten
var livlig og konstruktiv og imødekom et mangeårigt ønske om mere tid til relevant diskussion og
debat. Vi forsøger derfor igen i år med en tilsvarende seance med et nyt, potentielt debatskabende
emne: Genetisk udredning for familier med arvelige sygdomme - udfordringer ved at kontakte
personer for at afgøre genetisk risiko.
Trods det gode program og indhold levede antallet af deltagere i årsmødet 2008 ikke op til
forventningerne. En del af forklaringen herpå kan være, at vi ikke fik reklameret tilstrækkeligt for
mødet. Annoncering af årsmødet 2009 er forsøgt forbedret.
Årsmøderne har de seneste år løbet nogenlunde rundt økonomisk pga. en satsning primært på
nationale oplægsholdere. Bestyrelsen har i år valgt at satse lidt større med ikke mindre end to
amerikanske oplægsholdere, dels i håb om at fastholde det høje faglige niveau, og dels i håb om
måske at tiltrække flere deltagere til årsmødet. Vi håber, at satsningen vil bære frugt.
Flere aktiviteter i DES-regi
Der blev på sidste generalforsamling ytret ønske om, at DES organiserede aktiviteter ud over
årsmødet, f.eks. i form af møder eller symposier. Bestyrelsen tog et første skridt i den retning ved, i
samarbejde med Institut for Folkesundhed, Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet, at
arrangere et symposium til ære for Svend Juul, der som en af de allerførste bragte epidemiologien
til Århus. Symposiet i Århus den 2/4 blev en overvældende succes, både pga. af veloplagte
oplægsholdere og pga. en så stor tilslutning, at symposiet i sidste øjeblik måtte flyttes til et større
auditorium, som endda blev fyldt med godt 140 deltagere.
Økonomi
Selskabets formue var sidste år den 31/7 2008 kr. 252.994. Formuen er per 31/7 2009 kr. 211.855.
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