Dansk Epidemiologisk Selskab
Formandens beretning 2009-2010
Dansk Epidemiologisk Selskab har aktuelt 362 medlemmer.
Bestyrelsens sammensætning
På generalforsamlingen 2009 blev Ulrik Schiøler Kesmodel genvalgt som formand for to år. Allan
Linneberg og Mads Kamper-Jørgensen blev ligeledes genvalgt for to år. Der var nyvalg til Mette
Juhl, som blev valgt for to år, mens Birgitte Frederiksen blev valgt som suppleant for to år. Gerda
Engholm blev genvalgt som revisor for to år
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 Mette Juhl som menigt medlem. Birgitte
Frederiksen 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). Mads Kamper-Jørgensen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen den 14/4 2010
og blev erstattet af Birgitte Frederiksen. Mette Juhl overtog ved samme lejlighed ansvaret for
DESorientering.
Bestyrelsen har afholdt to ordinære møder i det forgangne år samt fem telefonmøder. Forsøget med
telefonmøder fra sidste år er fastholdt og har igen i år resulteret i en samlet større mødeaktivitet end
tidligere.
Hjemmeside
Selskabets hjemmeside fik i 2009 nyt udseende og en mere brugervenlig grænseflade. Der er nu
mulighed for elektronisk tilmelding til årsmødet, der er adgang til de senere års numre af
DESorientering, lige som der er skabt adgang til et se eller gense nogle af PowerPointpræsentationerne fra årets arrangementer.
DESorientering
DESorientering bliver nu udsendt på e-mail og lægges på selskabets hjemmeside. DESorientering
udsendes som planlagt 3-4 gange om året.
Årsmødet
Årsmødet i 2009 havde to omdrejningspunkter: En stort anlagt fredag med titlen ”Lifestyle and
medications: an interwoven web that cannot be disentangled?” med hele to amerikanske
foredragsholdere og med engelsk som tale- og diskusssionssprog. Lørdagen – på dansk - handlede
om familieundersøgelser, både fra en forskningsmæssig og en klinisk synsvinkel. Inspireret af den
vellykkede seance på årsmødet i 2008 med en direkte debatform med udgangspunkt i to indlæg om
samme emne blev denne ide videreført om lørdagen om emnet ”Genetisk udredning for familier
med arvelige sygdomme - udfordringer ved at kontakte personer for at afgøre genetisk risiko.”
Niveauet af årsmødets indlæg var højt og diskussionsformen om et kontroversielt emne viste sig
igen attraktiv i forhold til at skabe debat blandt deltagerne.

Annonceringen af årsmødet var forsøgt forbedret med bl.a. annoncering i Ugeskrift for Læger,
uddeling af flyers og ophængning af posters på relevante afdelinger og institutter.
Trods det gode og roste program og indhold levede antallet af deltagere i årsmødet 2009 imidlertid
endnu engang ikke op til forventningerne. Årsmøderne har i årene frem til 2009 løbet nogenlunde
rundt økonomisk pga. en satsning primært på nationale oplægsholdere. Bestyrelsen havde i 2009
valgt at foretage en lidt større økonomisk satsning med ikke mindre end to amerikanske
oplægsholdere, dels i håb om at fastholde det høje faglige niveau, og dels i håb om at tiltrække flere
deltagere til årsmødet. Satsningen bar imidlertid ikke frugt i form af et højere antal deltagere.
Blandt de faktorer, som de seneste år har været nævnt til manglende deltagelse i årsmødet, har været
sammenfald med andre selskabers årsmøder og undervisningsaktiviteter samt prisen for mødet på
Hindsgavl Slot.
I et forsøg på fremover at tiltrække flere deltagere til årsmøderne og samtidig bevare det høje
faglige niveau uden at sætte selskabets økonomi på spil, har Bestyrelsen valgt at ændre både form
og sted for årsmødet i 2010, lige som vi forventer også at ændre den tidsmæssige placering fra
2011.
Allerede i år ændres formatet af årsmødet fra et todages møde til et heldagsmøde uden overnatning.
Mødet flyttes desuden fra Hindsgavl Slot til Statens Institut for Folkesundhed, som venligst har stillet
lokaler til rådighed for årsmødet i 2010. I 2011 vil årsmødet formentlig afholdes i Århus. Selv om vi
fastholder det høje faglige niveau kan arrangementet uden overnatning og fast middag arrangeres
væsentligt billigere end tidligere. Fra 2011 er det desuden Bestyrelsens forslag at flytte såvel årsmødet
som generalforsamlingen til foråret (april-maj), for at undgå sammenfaldet med andre prioriterede
opgaver og møder.

Internationalt samarbejde
DES har i år forsøgt at genetablere noget af det internationale samarbejde med andre landes
epidemiologiske miljøer. Bestyrelsen er således aktuelt involveret i gennemførelsen af europæisk
epidemiologikongres i efteråret 2010 med ledsagende møder med repræsentanter fra andre
europæiske selskaber. Desuden er Bestyrelsen repræsenteret i den videnskabelige komité, der
planlægger Nordic meeting in Epidemiology and Register-based Health Research, der afholdes den
15-16/6 2011 i Reykjavik, Island.
Økonomi
Selskabets formue var sidste år den 31/7 2009 kr. 211.855,22. Formuen er per 31/7 2010 kr.
224.153,19.
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