
Parkering – se bagsiden 

Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde  
 

Lørdag den 10. april 2010, kl. 10.00  
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A,  

Store mødelokale på 1. sal  
 

Tema: Arvelige og medfødte sygdomme i Grønland 
Invited guest speaker: Professor Laura Arbour  

Program 
10.00-10.45 Generalforsamling 
 
10.45-11.00 Kaffepause 
  
11.00-12.00 Genetic and congenital diseases in the indigenous populations in Canada, 

epidemiology, implications, treatment obstacles and potential future 
cooperation projects  
Laura Arbour, Department of Medical Genetics, University of British 
Columbia, Victoria, Canada 

 
12.00-12.20 Congenital and hereditary heart diseases in a Greenlandic perspective 

Henning Bundgaard, Dept. of Cardiology, Rigshospitalet 
 

12.20-13.20 Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) 
 

13.20-13.40 Calve-Legg-Perthe’s disease in Greenland 
Steen Bach Christensen, Dept. of Orthopaedic Surgery, Rigshospitalet 

 
13.40-14.00  Occurrence and Treatment of Cleft Lip and Palate in Greenland From 1950-

2008  
Pernille Lindholm og Susanne Wistoft, Dept of Plastic Surgery, 
Rigshospitalet and Cleft, Lip and Palate Center, Hellerup 

 
14.00-14.20 From research to prevention in Greenland. Four years prenatal screening 

of pregnant women for two lethal autosomal inheritable diseases: 
Cholestasis Familiaris Groenlandica and Propionic Acidemia  
Inge-Merete Nielsen & Hans Eiberg, Dept. of Cellular and Molecular 

Medicine, Panum Institute  
 
14.20-14.30 Polymorphisms and mutations in the GJB2-gene in East Greenlanders with 

sensorineural hearing loss and in controls   
Preben Homøe, Otolaryngology, Head & Neck Surgery, Rigshospitalet 
 

14.30-14.50 A high frequent BRCA1 founder mutation identified in the Greenlandic 
population 
Marie Luise Bisgaard, Dept. of Cellular and Molecular Medicine, Panum 

Institute 
 

14.50-15.10 Cytogenetic abnormalities in Greenland  
Susanne Kjærgaard, Kromosom Laboratoriet, Dept. of Clinical Genetics, 

Rigshospitalet 
 

15.10-15.30 Nasopharyngeal carcinoma among Inuit 
Jeppe Friborg, Statens Serum Institut 



Gratis parkering – indkørsel af Gammeltoftsgade 
 
 

Mødelokale Parkering 



 
 

28. februar 2010 
 
Til medlemmerne 

 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 10. april 2010 kl. 10.00.  
 
Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A,  
 Store mødelokale på 1. sal 
 
Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med frokost 
jf. separat mødeindkaldelse.  
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

• Valg af dirigent 
• Formandens beretning (vedlagt) 
• Godkendelse af regnskab 
• Budget for 2010 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent 
• Valg til bestyrelsen.  

Peter Bjerregaard og Anders Koch afgår efter tur. Begge genopstiller. 
Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden 
(phom@rh.regionh.dk) inden generalforsamlingen 

• Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Andersen, Jeppe Friborg og Inger Katrine 
Dahl Petersen 

• Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Bolette Søborg 
• Beretning fra International Union of Circumpolar Health 
• Eventuelt 

 
 

Bestyrelsen 



 

BERETNING FOR 2009 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 218 i medlemmer, en nettoafgang på 13 
medlemmer i løbet af 2009. 174, er ordinære fuldt betalende medlemmer, 4 er ikke aktive 
pensionister, 5 er ekstraordinære medl., 8 er udlandsboende og 27 er 70-år eller derover. 46 
er ikke-lægeligemedlemmer og 41 er grønlandsboende. 
 
I 2009 har der været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i Grønland. Selskabets 
møde nr. 148 og generalforsamling blev afholdt i København den 28. marts. Mødets tema var 
” Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne. Sidstnævnte afholdtes af Uffe Wilken 
og foredraget var utrolig spændende og fascinerende. Mødet var velbesøgt. Ved 
generalforsamlingen genvalgtes Inge-Merete Nielsen og Marit Eika Jørgensen. Som 
suppleanter genvalgtes Stig Andersen og Jeppe Friborg og Inger Katrine Dahl Petersen blev 
nyvalgt. Bolette Søborg genvalgtes som revisor. Kontingentet forblev uændret. 
Generalforsamlingen gav tilslutning til at GMS blev medudgiver af International Journal of 
Circumpolar Health. Møde nr. 149 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 25. marts. 
Emnerne var foredrag tilmeldt ICCH 14 konferencen, hvor foredragsholderne fik finpudset 
deres indlæg. Møde nr. 150 afholdtes af lokalafdelingen i Nuuk d. 17. november. Mødet var et 
temamøde om HIV og seksuelt overførbare sygdomme samt andre infektioner. Bestyrelse i 
lokalafdelingen udgøres fortsat af Gert Mulvad (formand), Ruth Montgommery Andersen, Karin 
Ladefoged, Suzanne Møller og Turid B. Skifte. Møde nr. 151 afholdtes i København på Statens 
Institut for Folkesundhed d. 21. november med temaet foredrag fra ICCH 14 plus et foredrag 
af Elizabeth Rink som omhandlede ”community based participatory research” (CBPR) som er et 
samarbejdsprojekt om seksuelt overførbare sygdomme mellem Montana University og 
Grønland inkl. Statens Serum Institut. Mødet var velbesøgt og rummede mange gode foredrag. 
Der var arrangeret en hyggelig middag efter mødet. Detaljerede mødeprogrammer kan ses på 
www.gmsnet.dk.  
 
Så lykkedes det i december at udsende ”kvartalets tal fra GMS”. Bestyrelsen har arbejdet 
ihærdigt på dette og særligt Marit skal have tak for indsatsen. Vi håber, at initiativet kan 
fortsættes. Tilmeld Jer venligst nyhedsmail over www.gmsnet.dk. 
 
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2009. Selskabets økonomi er i nogenlunde 
balance og bedre end budgetteret, dog med et lille underskud som væsentligst skyldes et års 
ekstra indbetaling til lokalforeningen i Grønland. Selskabet har en rimelig formue og en 
kontingent stigning er derfor ikke aktuel i år. Selskabets største udgift er fortsat IJCH.  
 
I Grønland arbejdes der fortsat på at videreudvikle ”Grønlands Institut for Sundhedsforskning” 
(GIHR). Der er bl.a. indgået samarbejdsaftale med et tilsvarende institut i Yellowknife, NWT. 
 
ICCH 14 afholdtes i Yellowknife, NWT, Canada i juli 2009. Det var en vellykket konference med 
mange og særdeles videnskabeligt velfunderede danske/grønlandske indlæg. Festbanquetten 
blev ligeledes et tilløbsstykke bl.a. grundet et dansk/grønlandsk underholdningsinitiativ. Ved 
mødet modtog Gert Mulvad Hildes medaljen og Christina Viskum Larsen modtog Jens Peder 
Hart Hansen Award. ICCH 15 vil blive afholdt i Fairbanks, Alaska i august 2012. 
 
Arctic Council har oprettet et såkaldt ”expert panel” som består af forskellige internationale 
eksperter med tilknytning og stor viden om de arktiske sundhedsforhold. Bl.a. Peter 
Bjerregaard er et naturligt medlem heraf.  
 
 



 
 
Årets helt store begivenhed bliver NUNA MED 2010 fra d. 4.-6. september (se 
www.nunamed.org). Temaet er ”Fra Viden til Handling”. ”Second announcement” er udsendt. 
Hjemmesiden indeholder oplysninger om tilmelding, foreløbigt program og meget mere. 
 
Fra d. 17.-21. maj 2010 arrangeres i København en ”summerschool” med temaet ”kost og 
ulighed i sundhed” målrettet internationale master- og ph.d.- studerende samt 1 1/2 dags 
netværksmøde i det internationale netværk for circumpolare sundhedsforskere (INCHR).  

 
GMS bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i International Journal of 
Circumpolar Health (IJCH) som er indekseret i Science Citation Index. Tidskriftets artikler kan 
findes på hjemmesiden www.ijch.fi . GMS er sammen med Statens Institut for Folkesundhed 
og ”Grønlands Institut for Sundhedsforskning” (GIHR) medudgivere af tidsskriftet. 
 
Den bibliografiske hjemmeside www.aina.ucalgary.ca/chbd tilbyder fortsat, at man kan 
tilmelde sine publikationer Hjemmesiden vedligeholdes af “The Canadian Institutes of Health 
Research (CIHR)”. 

 
GMS hjemmesiden www.gmsnet.dk opdateres til stadighed og webmaster Anders Koch takkes 
igen for det store arbejde hermed. Der findes mange gode links på hjemmesiden. 
  
Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år arbejdet ihærdigt og alle 
takkes for indsatsen. En særlig tak til Susanne Brenaa, SIF for assistance. 
 

 
Preben Homøe, den 1. marts 2010 



 
 
Budget for Grønlandsmedicinsk selskab 2010 
 
 
Indtægter: 
 
Indtægter 2010 2009 
Kontingent (375, 275 og 175) (218 medlemmer) 55.000 58.275 
Renter 1.500 1.488 
Kassebeholdning 98.840 98.840 
I alt 155.340  
 
Udgifter  
Kontorhold 10.000 
Mødeudgifter 4.000 
Lokalforeningen 4.000 
IJCH (7000 Euro a 7,50 kr.) 52.500 
Medlemsmøder 5.000 
I alt 75.500 
 
 
 
Balance:  56.500 – 75.500 = - 19.000  
 
 
 
Forventet kassebeholdning ultimo 2010: 98.840 – 19.000 = 79.840 kr 
 
 

Bestyrelsen marts 2010 



 
Til Medlemmerne. 
 
Til Selskabets møde lørdag d. 10. april 2010 vil der blive arrangeret frokost til  

110,00 kr . 
 

TILMELDING  til og BETALING  for frokosten bedes foretaget 

 
O SENEST tirsdag d. 6. april 2010 O 
 
 

 
TILMELDING 

 
SEND en e-mail til: inge-merete.nielsen@dadlnet.dk og skriv samtidig besked 
om, hvordan du betaler. Se nederst på siden hvilke muligheder du kan vælge 
imellem. 

 

ELLER 
 

SEND denne slip: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

NAVN 

 
TILMELDING til frokost i Grønlandsmedicinsk Selskab lørdag d. 10. april 2010 
 
____  crosset check på 110,00 kr . vedlagt 
 
____  110,00 kr . gireret til konto  9 20 17 50 
 
____  110,00 kr . indsat på bankkonto 2103 8010412545  (Nordea) 
 
 

Slippen sendes til og check/giro/bankoverførsel adresseres til: 
 

INGE-MERETE NIELSEN 
HOLMEVEJ 87 
2860 SØBORG 

 


