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Nyt  fra  bestyrelsen  
I  sidste  nummer  af  DESorientering  indkaldte  bestyrelsen  til  ordinær  generalforsamling  i  DES.    
I  år  afholdes  årsmødet  allerede  den  27.  april,  og  det  er  desværre  fire  dage  før  vi  ifølge  vedtæg-‐
terne  kan  afholde  ordinær  generalforsamling.  Ganske  vist  blev  det  på  sidste  års  generalfor-‐
samling  enstemmigt  vedtaget,  at  det  tidsinterval,  hvori  der  kan  afholdes  ordinær  generalfor-‐
samling,  skulle  udvides  fra  1/5  Ȃ  31/12  til  1/3  -‐  31/12,  men  da  antallet  af  deltagere  i  general-‐
forsamlingen  var  for  lille,  skal  forslaget  vedtages  på  en  ny  generalforsamling,  inden  det  kan  
træde  i  kraft.  
Bestyrelsen  benytter  sig  derfor  af  muligheden  for  i  henhold  til  vedtægternes  paragraf  10  at  
indkalde  til  ekstraordinær  generalforsamling  med  det  formål  at  få  genvedtaget  forslaget  om  at  
udvide  det  tidsinterval,  hvori  der  kan  afholdes  ordinær  generalforsamling.  Desuden  ønsker  
bestyrelsen  at  fastholde  ønsket  om  at  ændre  i  bestyrelsens  sammensætning.  
Den  nye  bestyrelse  vil  så  til  efteråret  kunne  indkalde  til  ordinær  generalforsamling  med  mere  
traditionel  dagsorden,  gennemgang  af  regnskab  etc.  
  
God  læselyst.  
  
Bestyrelsen  
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Forskningsmuligheder i danske populationsbaserede registre

Dansk Epidemiologisk Selskabs Årsmøde
27. april 2011
Bartholins Alle 3, Bygn. 1253 (Søauditorerne)
Lokale 211 (Merete Barker Auditorium)
Aarhus Universitet
8000 Aarhus

Program
10.30
10.35
11.20
12.00
13.00
13.40

14.20
14.45
15.25
16.05

16.20
16.35
16.45
18.00

Velkomst
Henrik Støvring
Potential uses of Danish population-based registers in Epidemiology
Timothy Lash, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet
Potential uses of Danish population-based registers in Demography
Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Frokost
Standardization vs. modeling for confounder control in observational studies: a historical perspective
Niels Keiding, Department of Biostatistics, Copenhagen University
Cancer survival in the Nordic countries. Experiences from the collaboration between the Nordic
cancer registers
Gerda Engholm, Danish Cancer Society
Kaffe
Kliniske databaser i Danmark: Status 2011
Forskningsoverlæge Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet
Kliniske databaser i epidemiologisk forskning
Professor Merete Osler, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup
Apopleksi: specialisering, klinisk kvalitet, og outcome
Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling,
Aarhus Universitet
Social ulighed i overlevelse efter colorectalcancer - tre tilgange til medieringsanalyser.
Post. doc. Birgitte L. Frederiksen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup.
Afrunding
Ellen Aagaard Nøhr
Generalforsamling (kun for medlemmer af Dansk Epidemiologisk Selskab)
Middag

Foredragene vil være en blanding af engelsk og dansk, dog med en overvægt af danske.
Tilmelding: På DES hjemmesiden (http://www.dansk-epidemiologisk-selskab.dk) efter 1. marts, 2011.
Pris: 250 kr for medlemmer, 450 kr for ikke-medlemmer (et medlemsskab i DES koster 225 kr). Deltagelse i
spisningen om aftenen koster yderligere 200 kr.
Tilmeldingsfrist: 15. april 2011. Herefter pålægges et gebyr på 100 kr.
Alle er velkomne!
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Indkaldelse  til  ekstraordinærordinær  generalforsamling  
  
Ekstraordinær  generalforsamling  i  Dansk  Epidemiologisk  Selskab  
  
Onsdag,  den  27.  april  2011  kl.  16.45  
Bartholins  Alle  3,  Bygn.  1253  (Søauditorerne)  
Lokale  211  (Merete  Barker  Auditorium)  
Aarhus  Universitet,  8000  Aarhus  

  
Dagsorden    
  
1.            Valg  af  dirigent  og  referent  
  
2.            Indkomne  forslag  
  
Genfremsættelse  af  bestyrelsens  forslag  til  vedtægtsændringer  som  blev  vedtaget  
ved  generalforsamlingen  den  5.  oktober  2010,  hvor  der  ikke  var  mindst  ¼  af  for-‐
eningens  medlemmer  til  stede.    
  
Forslag  til  vedtægtsændring  fra  bestyrelsen.  
Þ§ͺ§ǣǳ Þ
myndighed  i  alle  selskabets  anliggender  og  afholdes  en  gang  årligt  i  perioden  01.05-‐
͵ͳǤͳʹǤǳǳ Þ
og  afholdes  en  gang  årligt  i  perioden  01.03-‐͵ͳǤͳʹǤǳ  
Baggrunden  for  forslaget  er  bestyrelsens  ønske  om  at  flytte  årsmødet,  herunder  
generalforsamlingen,    fra  efteråret  til  foråret.  For  at  sikre  mulighed  for  at  kunne  
planlægge  mødet  eksempelvis  i  april,  ønsker  betyrelsen  mulighed  for  dette.  
  
3.            Valg  af  bestyrelse  
  

Ulrik  Schiøler  Kesmodel  udgår  af  bestyrelsen  efter  af  bestyrelsen  efter  de  maksimale  
seks  års  medlemskab.  
Allan  Linneberg  udgår  af  bestyrelsen  efter  af  bestyrelsen  efter  de  maksimale  seks  års  
medlemskab.  
Mette  Juhl  udgår  af  bestyrelsen  efter  eget  ønske  
  
Bestyrelsesmedlemmer,  som  ikke  er  på  valg:  
Ellen  Aagaard  Nøhr  
Henrik  Støvring  
Birgitte  Frederiksen  
  
Der  skal  vælges  tre  medlemmer  til  bestyrelsen  (for  2  år)  samt  en  suppleant  (for  1  
år).  
  
Bestyrelsesmedlemmer  på  valg:  
Jørn  Olsen,  Institut  for  Folkesundhed,  Afdeling  for  Epidemiologi,  Aarhus,  stiller  op  
som  fuldgyldigt  medlem  af  bestyrelsen  (valgt  som  suppleant  i  2010).  
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Charlotta  Pisinger,  Forskningscenter  for  Forebyggelse  og  Sundhed,  Glostrup,  stiller  
op  som  fuldgyldigt  medlem  af  bestyrelsen.  
Mia  Madsen,  Afdeling  for  Epidemiologi,  SDU,  stiller  op  som  fuldgyldigt  medlem  af  
bestyrelsen.  
Reimar  Thomsen,  Klinisk  Epidemiologisk  Afdeling,  Aarhus,  stiller  op  som  suppleant  
til  bestyrelsen.  
  
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)  
     
4.        Evt.  

  
  
Ulrik  Schiøler  Kesmodel,  Formand  
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Vedtægter  for  Dansk  Epidemiologisk  Selskab
  
  
  
§1

  

Dansk Epidemiologisk Selskab har til formål at forbedre vilkårene for epidemiologisk udviklingsarbejde ved at:
x
x
x

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.

§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.

§3

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra
bestyrelsen.

§4

Bestyrelsen består af fem 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.

§5

Den ordinære generalforsamling vælger to revisorer for to år af gangen. Revisorerne
kan genvælges to gange. Valget sker forskudt med et år.

§6

Selskabet forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening.

§7

Selskabet er medlem af Dansk medicinsk Selskab.

§8

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender og afholdes
en gang årligt i perioden 01.03-31.12. Den indkaldes skriftlig med dagsorden mindst
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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.
§9

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
x
x
x
x
x
x
x
x

Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Eventuelle udvalgsberetninger.
Indkomne forslag.
Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent.
Valg, med angivelse af hvem der er på valg, om vedkommende kan genvælges samt bestyrelsens forslag til nyvalg.
Nedsættelse af udvalg.
Eventuelt.

§10

Bestyrelsen formulerer selv sin forrretningsorden. Der nedsættes udvalg efter behov.
Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af sådanne udvalg.

§11

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.

§12

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.

§13

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. 22. september 2006
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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  viden-‐
skabeligt   samarbejde   med   andre   videnskabelige   selskaber.   DES   er   medlem   af   Dansk   Medi-‐
cinsk  Selskab  og  er  desuden  den  nationale  afdeling  af  IEA.    
Der  afholdes  én  årlig  ordinær  generalforsamling  i  forbindelse  med  selskabets  årsmøde  i  april  
måned.  Løbende  funktioner  varetages  af  en  bestyrelse,  hvis  medlemmer  vælges  for  perioder  
af  2  år.  Bestyrelsen  består  af  6  medlemmer  samt  en  suppleant.  Bestyrelsen  består  p.t.  af  Ulrik  
Schiøler  Kesmodel  (formand),  Institut  for  Folkesundhed,  Aarhus  Universitet,  og  Gynækologisk-‐
obstetrisk   afdeling   Y,   Århus   Universitetshospital,   Skejby;   Allan   Linneberg   (næstformand),  
Forskningscenter  for  Forebyggelse  og  Sundhed,  Glostrup  Hospital;  Henrik  Støvring  (kasserer),  
Institut   for   Sundhedstjenesteforskning,   Syddansk   Universitet;   Mette   Juhl   (Redaktør),   Institut  
for   Folkesundhedsvidenskab,   Københavns   Universitet,   Ellen   Aagaard   Nøhr,   Afdeling   for   Epi-‐
demiologi,   Aarhus   Universitet,   Birgitte   Lidegaard   Frederiksen   (hjemmesideansvarlig),   Forsk-‐
ningscenter  for  Forebyggelse  og  Sundhed,  Glostrup  Hospital;   Jørn  Olsen  (suppleant),  Afdeling  
for   Epidemiologi,   Aarhus   Universitet..   Selskabets   revisorer   er   Gerda   Engholm,   Kræftens   Be-‐
kæmpelse  og  Michael  Davidsen,  Statens  Institut  for  Folkesundhed,  SDU.  
DES  optager  medlemmer  med  alle  relevante  uddannelser.  Indmeldelse  kan  ske  via  selskabets  
hjemmeside   på   www.dansk-‐epidemiologisk-‐selskab.dk.   Årskontingentet   er   225   kr.,   som   op-‐
kræves  via  DADL.  Henvendelser  til  DES  kan  rettes  til  bestyrelsens  medlemmer  eller  sendes  til  
adressen  på  forsiden.  
  
DESorientering  
Selskabets  nyhedsbrev  DESorientering  udkommer  2-‐4  gange  årligt  i  et  oplag  på  ca.  500  og  ud-‐
sendes   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,  be-‐
des  til  meju@sund.ku.dk.  
  
Redaktør  Mette  Juhl  

