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Nyt fra bestyrelsen
Dette nummer indeholder formandens beretning, orientering om et forskningsmøde og en
boganmeldelse. Som tidligere nævnt vil vi tage initiativ til at få bøger anmeldt, som kunne være af interesse for danske epidemiologer. I formandens beretning står der en del om udviklingen i sagen om det nye EU regulativ om databeskyttelse, som kan få stor betydning for vort
arbejde som epidemiologer.
Det er derfor glædeligt, at flere lande er gået ind i denne debat. Senest har store fonde i England fremsat konkrete forslag om tekstændringer, der kan sikre vi bevarer vore forskningsmuligheder baseret på registre og biobanker.
Disse store fonde i England ønsker at sikre paragraf 83 beholdes og forbedres i de næste udkast. Det er denne paragraf, der giver muligheder for at bruge personidentificerbare data til
forskning. De ønsker at bevare muligheder for at gennemføre forskning på registerdata, der er
forsynet med en kode eller baseret på anonymiserede data. De giver eksempler på en række
forskningsprojekter af stor værdi og som er baseret på data indsamlet uden et eksplicit samtykke til dette projekt. I Selskabet har Henrik Støvring ligeledes samlet en række af sådanne
eksempler, som kan ses på vor hjemmeside.
Vi lover fortsat at følge udviklingen, men noterer med tilfredshed at nu debatteres disse emner bredt i Europa.
Jørn

____________________________________________________________________________________________________________
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Formandens beretning
Bestyrelsens sammensætning
Ved den ekstraordinære generalforsamling på Aarhus Universitet i april 2011 skete der store
udskiftninger i bestyrelsen. Ulrik Kesmodel og Allan Linneberg (hhv. formand og næstformand) udgik begge af bestyrelsen efter det maksimale medlemskab på 6 år. Mette Juhl udgik
efter eget ønske. Vi takker dem alle for deres store indsats.
Nyvalgte i bestyrelsen var Jørn Olsen, Mia Madsen, og Charlotta Pisinger, medens Henrik Støvring, Birgitte Frederiksen og Ellen Aagaard ikke var på valg. Reimar Thomsen blev valgt som
suppleant og Michael Davidsen som ny revisor. Som ny formand valgte man på generalforsamlingen Ellen Aagaard Nøhr.
Ved 1. bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Charlotta Pisinger som næstformand, Henrik Støvring som kasserer, Mia Madsen, som sekretær og Jørn Olsen som redaktør
af DES Orientering. Birgitte Frederiksen trak sig fra bestyrelsen i løbet af sommeren, hvorefter
Reimar Thomsen indgik som fuldgyldigt medlem. Ved den ordinære generalforsamling i Glostrup i november 2011 valgtes Naja Hulvej Rod som ny suppleant. Eftersom Mia Madsen pt. er
på barselsorlov er Naja også indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder
Der har i bestyrelsen gennem det forløbne år været en livlig mødeaktivitet. Således har der
været afholdt 4 reelle møder suppleret af hyppige skype-møder.
Kort om de mange generalforsamlinger
I de sidste par år har generalforsamlingerne i DES været præget af, at man har ønsket at flytte
årsmødet og den ordinære generalforsamling fra efteråret til foråret. Da dette har krævet en
vedtægtsændring, har det udløst nogle ’ekstraordinære’ generalforsamlinger. Dette skulle nu
være på plads på reglementeret vis, således at vi fremover sædvanligvis kan nøjes med én generalforsamling om året.
Møde-aktiviteter
Det nye møde-koncept i foreningen med heldagsmøder i april og halvdagsmøder i efteråret,
begge til en billig pris, har nu været afprøvet i et par år og vurderes at være et godt alternativ
til de tidligere 2-dages årsmøder på Hindsgavl Slot. Sidste års heldagsmøde om ’Forskningsmuligheder i danske populationsbaserede registre’ blev afholdt i april på Aarhus Universitet
og var en stor succes med 122 tilmeldte deltagere, heriblandt mange yngre epidemiologer.
Foreningen afholdt i november 2011 et halvdagsmøde i Glostrup om biobanker i Danmark,
igen med et flot fremmøde.
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Dette års heldagsmøde torsdag den 26. april på Aarhus Universitet har fokus på psykiatrisk
epidemiologi, og vi kan igen fremvise et virkeligt spændende program. Hvis du endnu ikke har
meldt dig til, så se at få det gjort på www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk.
Vi er allerede nu ved at have halvdagsmødet i efteråret 2012 på plads, som bliver afholdt allerede den 17. august i Aarhus. Dette sker i samarbejde med stærke kræfter indenfor det reproduktions-epidemiologiske område, og emnet er ’family structure data in perinatal epidemiology’.
En ulempe ved den nye mødeform er, at der ikke er de samme muligheder for festligt socialt
samvær som på det elegante Hindgavl. I forlængelse af årsmødet arrangerer vi dog altid en
lækker middag til rimelige penge i aflukkede lokaler. Dette var en stor succes sidste år, hvor
en del af os efterfølgende endte i Stakladens Studenter-bar. Vi vil derfor igen kraftigt opfordre
jer til at prioritere middagen og det vigtige sociale samvær blandt epidemiologer.
Andre aktiviteter
European Congress of Epidemiology 2013
Det er en vigtig hensigtserklæring for den europæiske del af IEA, også kaldet EEF-IEA (European Epidemiology Federation within the International Epidemiological Association), at der
afholdes europæiske epidemiologiske kongresser i de år, hvor der ikke er verdenskongresser
(som afholdes hvert 3. år).
Den helt store satsning i en noget uprøvet bestyrelse har derfor været, at vi kort efter konstituering lagde billet ind på afholdelsen af den europæiske epidemiologiske kongres i 2013. Vi
har brugt megen tid og energi på at få rammerne på plads, og det ligger nu helt fast, at det bliver den 11.-14. august 2013 i Aarhus. Kongressen vil inkludere et særligt fokus på kroniske
sygdomme og den udfordring de udgør, ikke blot i Europa, men globalt. Der vil dog også være
et bredt epidemiologisk program med frie foredrag og posters, hvor det vil være muligt at
submitte abstracts indenfor alle epidemiologiske områder. De første 3 dage (11.-13. august)
vil udgøre den europæiske del efterfulgt af en ’nordisk dag’ den 14. august. Denne dag vil gøre
det ud for den nordiske epidemiologiske kongres, som normalt afholdes årligt, og der vil her
være et særligt fokus på nordisk samarbejde og registerforskning.
Henrik Støvring er formand for den lokale komité og Jørn Olsen er formand for den videnskabelige komité, dog med Ellen Aagaard Nøhr med særligt ansvar for den nordiske dag. Der er
oprettet både en europæisk og nordisk planlægningsgruppe, og vi er efterhånden ved at have
sammensat et rigtigt spændende program med bekræftet fremmøde fra mange kendte internationale keynote speakers. Reserver derfor allerede nu dagene i kalenderen; vi lover jer at I
ikke vil blive skuffede! Læs også mere om kongressen på vores hjemmeside www.danskepidemiologisk-selskab.dk, som løbende vil blive opdateret.
Når fokus er på de europæiske aktiviteter, er det vigtigt at nævne, at de portugisiske epidemiologer har påtaget sig at afholde den europæiske kongres i år. Det bliver i Porto den 5.-8.
september med det overordnede tema ’Epidemiology for a fair and healthy society’. Der er alt
mulig grund til at checke deres flotte hjemmeside www.euroepi2012.com. Deadline for
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submission af abstracts er den 30. april 2012. Vi håber at rigtigt mange danske epidemiologer
vil finde til Porto.
Nyt direktiv eller regulativ om databeskyttelse i Europa
Det kommende EU direktiv eller regulativ om databeskyttelse kan få alvorlige konsekvenser
for nordisk registerbaseret forskning. Derfor har bestyrelsen, herunder især Jørn Olsen,
iværksat og indgået i en række aktiviteter. Alle danske medlemmer af Europa parlamentet er
blevet orienteret og vi har været i kontakt med kolleger i Norge, Sverige og England for at
prøve at koordinere vort oplysningsarbejde. Der er fortsat usikkerhed omkring den tekst, vi
har adgang til ligesom det er uklart, hvor meget den vil gribe ind i vore forskningsmuligheder,
som vi kender dem nu. Strategien er at arbejde for et nyt direktiv, dvs. undgå at få et regulativ.
Vi vil informere igennem DES-Orientering, når der foreligger noget nyt. Under alle omstændigheder er vore problemer nu kendte blandt de personer, der skal vedtage den nye lovgivning.
Medlemmer, e-mails og hjemmeside
DES har haft en pæn medlemsfremgang gennem det sidste par år efter at der blev ryddet op i
en noget forældet registreringssystem. Vi tæller per 1. april 447 medlemmer, og der er blevet
lagt et stort arbejde i at opdatere email-adresser, således at al kontakt til medlemmerne kan
foregå elektronisk. Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på at informere selskabet om
eventuelle ændringer i forbindelse med arbejdsskift mv. Vi har ansat Maria, som læser folkesundhedsvidenskab som studentermedhjælp i bestyrelsen, og hun står bl.a. for udsending af
mails, opdatering af hjemmeside og email-lister – alt sammen under kyndig vejledning af foreningens kasserer Henrik Støvring. Vi håber, at medlemmerne sætter pris på vore nyhedsmails, men det er selvfølgelig en balancegang, og vi vil meget gerne have tilbagemeldinger –
godt som skidt – på, hvordan I oplever det. Henvendelser kan sendes til DES@SOCI.AU.DK.
Henrik Støvring har lagt et stort og imponerende arbejde i at oprette en ny hjemmeside for
foreningen, som vi for første gang kan administrere helt selv, herunder også tilmelding og betaling i forbindelse med afholdelse af møder. Hvis ikke I allerede kender vores nye hjemmeside er der alt mulig grund til at få kigget på den på www.dansk-epidemiologiskselskab.dk. Da den endnu er ret ny, kan der være ting, der ikke fungerer hensigtsmæssigt eller mangler. I så fald må I meget gerne skrive til Maria på DES@SOCI.AU.DK.
DES Orientering
Vi fortsætter med vores nyhedsbrev ’DES Orientering’, som udkom 3 gange i det forløbne år.
Eftersom det udelukkende udgives elektronisk, kan det udsendes med kort varsel. Det betyder, at hvis I har vigtige meddelelser, som I gerne vi have distribueret i det epidemiologiske
miljø, kan I sende dem til vores redaktør Jørn Olsen jo@soci.au.dk. Vi er også meget interesseret i at bringe information om nye epidemiologiske forskningscentre samt anmeldelser af
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epidemiologiske lærebøger, som kan have særlig dansk interesse. En sådan anmeldelse findes
allerede i dette nummer. Tidligere numre af DES Orientering ligger på vores hjemmeside.
Økonomi
Foreningen har gennem det sidste år haft en stabil økonomi, hvilket understøttes af det stigende medlemstal, samt at udgifterne til administration er faldet. Foreningens formue udgør
per 1. april 2012 ialt 215.293,88 kr.
Selskabets økonomi samt de økonomiske overvejelser i forbindelse med afholdelse af den europæiske epidemiologiske kongres vil blive uddybet af kasserer Henrik Støvring på generalforsamlingen.

Ellen Aagaard Nøhr
Formand

____________________________________________________________________________________________________________
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Boganmeldelse
Jørn Olsen, Kaare Christensen, Jeff Murray and Anders Ekbom. An introduction to Epidemiology for Health Professionals. Springer Science and Business Media LLC, 2010 (I 61 pages)

The book addresses health professionals. It is a short introduction to how epidemiologic methods are used in public health, genetic and clinical epidemiology. Health professionals need
to know basic methodology covering etiologic as well as prognostic factors of diseases.
This book has a section of descriptive epidemiology and one on analytical epidemiology.
The book also contains an interesting section on sources of error or biases and also a very
small section on statistics.
The book is easy to read, has good examples and illustrations.
The book has a small index (2 pages), has a list of references for each section or each chapter.
According to list of contents there should be an overall list of references on page 157, but this
seems to be missing
Again the book is well written, easy to read and should be very suitable for medical students,
nurses and other health professionals.

Oslo 7 September 2012, Leiv S. Bakketeig

_____________________________________________________________________________
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Indkaldelse til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab
Tirsdag den 26. april 2012 16.45-17.30
Kantinen, Stueetagen, Institut for Folkesundhed, Bygn. 1260, Bartholins Alle 2,
Aarhus Universitet (lige overfor Søauditorierne)
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Formandens beretning
 En skriftlig beretning er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til
generalforsamling. Formanden vil uddybe denne.

3. Udvalgsberetninger
 Henrik Støvring (formand for den lokale komité) og Jørn Olsen (formand for den
videnskabelige komité) vil gøre status på planlægningen af den europæiske epidemiologiske kongres i 2013 i Aarhus (EEF Congress).
4. Indkomne forslag
 Der er ingen indkomne forslag.
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
 Da vi netop har flyttet den ordinære årlige generalforsamling fra efterår til forår,
er det kun et halvt år siden, at foreningens regnskab blev gennemgået og godkendt af vore revisorer. Bestyrelsen foreslår derfor, at regnskabsåret fremover
følger kalenderåret, så det kan fremlægges og godkendes i forbindelse med den
ordinære generalforsamling. Dette betyder, at det nuværende regnskabsår forlænges til 31/12 2012, og at det næste reviderede regnskab, omhandlende en periode på 1½ år, vil forelægges den ordinære generalforsamling i foråret 2013.
På nærværende generalforsamling vil Henrik Støvring fremlægge et ikkerevideret midlertidigt regnskab i forbindelse med årsmøde den 26/4 og redegøre
for selskabets økonomi i forbindelse med afholdelsen af den europæiske kongres
i 2013.
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6. Valg
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg:
 Charlotta Pisinger (valgt første gang 2011)
 Jørn Olsen (valgt første gang 2011)
 Mia Madsen (valgt første gang 2011)
 Reimar Thomsen (valgt suppleant 2011, bestyrelsesmedlem fra sommeren 2011).
Suppleant Naja Hulvej Rod blev valgt ved generalforsamlingen i november 2011.
Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg og modtager genvalg (2 år, sidste periode)
 Ellen Aagaard Nøhr (valgt første gang september 2008)
 Henrik Støvring (valgt første gang september 2008)
Hvis der er andre forslag til de ledige poster, skal forslagene være bestyrelsen i hænde
senest tre dage før generalforsamlingen. (i henhold til vedtægterne §4).
7. Nedsættelse af udvalg
8. Eventuelt

Ellen Aagaard Nøhr
Formand

____________________________________________________________________________
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Vedtægter for Dansk Epidemiologisk Selskab
Paragraf 1 Dansk Epidemiologisk Selskab har til formål at forbedre vilkårene for epidemiologisk udviklingsarbejde ved at:


arbejde for en tværfaglig præ- og postgraduat uddannelse og forskning inden for epidemiologien.



fremme det videnskabelige samarbejde mellem selskabets medlemmer.



fremme det videnskabelige samarbejde med andre videnskabelige
selskaber.

Paragraf 2 Som medlemmer optages personer med interesse for epidemiologisk
forskning. Selskabet er åbent for alle faggrupper. Indmeldelse sker efter
skriftlig motiveret begrundelse til bestyrelsen. Udmeldelse sker skriftligt til
kassereren og effektueres førstkommende 01.04. Har et medlem ikke betalt kontingent i to år, betragtes vedkommende som udmeldt. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. Hvis et medlem arbejder
åbenlyst mod selskabets interesser, kan han, efter sagen er forelagt generalforsamlingen, ekskluderes af selskabet.
Paragraf 3 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter
forslag fra bestyrelsen.

Paragraf 4 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt redaktøren af DESorientering,
derudover vælges en suppleant. Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, medens
næstformand, sekretær og kasserer konstitueres af bestyrelsen. Der tilstræbes en faglig sammensætning af bestyrelsen, så den svarer til andelen
blandt medlemmerne. Dog skal mindst et bestyrelsesmedlem komme fra
en anden faggruppe end lægerne, og mindst et medlem skal være læge.
Såfremt medlemmer ønsker at indsende forslag til de ledige poster, skal
forslagene være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan ske 2
gange. Valgene sker forskudt så henholdsvis tre og to bestyrelsesmedlemmer er på valg af gangen. I tilfælde af to eller flere kandidater til en
ledig post skal afstemningen foregå skriftligt.
I tilfælde af vakance på formandspladsen, fungerer næstformanden som
formand indtil første ordinære generalforsamling.
Paragraf 5 Den ordinære generalforsamling vælger to revisorer for to år af gangen.
Revisorerne kan genvælges to gange. Valget sker forskudt med et år.
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Vedtægter for Dansk Epidemiologisk Selskab
Paragraf 6 Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening.
Paragraf 7 Selskabet er medlem af Dansk medicinsk Selskab.
Paragraf 8 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender og
afholdes en gang om året i perioden 01.03-31.12. Den indkaldes skriftlig
med dagsorden mindst 14 dage inden afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en
uge før mødet. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet (se dog
paragraf 11). Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis ønske herom fremsættes på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
møde.
Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Eventuelle udvalgsberetninger.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan
genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.
7. Nedsættelse af udvalg.
8. Eventuelt.
Paragraf 9 Bestyrelsen formulerer selv sin forretningsorden. Der nedsættes udvalg efter behov. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af sådanne udvalg.

Paragraf 10 Ekstraordinær generalforsamling finder sted såfremt et flertal i bestyrelsen
beslutter dette, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad
der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringen og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Paragraf 11 Ændringer i lovene kan ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst
1/4 af medlemmerne er til stede og mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Er mindst ¾ af de afgivne stemmer for forslaget, uanset det
fremmødte antal medlemmer, er forslaget vedtaget. Forslag til ændringer
skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
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Paragraf 12 Selskabets ophør kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden emnet har været anført. Før opløsningen er
gyldig, skal den godkendes med mindst ¾ af de afgivne stemmer ved en
urafstemning blandt selskabets medlemmer. I tilfælde af ophør, fordeles
selskabets eventuelle formue i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på selskabets generalforsamling d. 27. april 2011
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Dansk Epidemiologisk Selskab
Dansk Epidemiologisk Selskab (DES) er et videnskabeligt selskab med det formål at arbejde
for en tværfaglig præ- og postgraduat uddannelse og forskning inden for epidemiologi, at
fremme det videnskabelige samarbejde mellem selskabets medlemmer, og at fremme videnskabeligt samarbejde med andre videnskabelige selskaber. DES er medlem af Dansk Medicinsk Selskab og er desuden den nationale afdeling af IEA.
DES optager medlemmer med alle relevante uddannelser. Indmeldelse kan ske via selskabets
hjemmeside på www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk. Årskontingentet er 225 kr, som opkræves via DADL. Henvendelser til DES kan rettes til bestyrelsens medlemmer eller vores
email des@soci.au.dk. Se i øvrigt vores hjemmeside for yderligere oplysninger.
DESorientering
Selskabets nyhedsbrev DESorientering udkommer 2-4 gange årligt i et oplag på ca. 500 og udsendes til alle medlemmer via e-mail. Der er ingen copyright, men anvendelse af indholdet
bedes altid ledsaget af en kildeangivelse. Materiale, som ønskes optaget i DESorientering, bedes sendt til des@soci.au.dk.

Redaktør Jørn Olsen
jo@soci.au.dk
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