
Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde  
 

Lørdag den 16. marts 2013, kl. 10.15 – 15.00 
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A,  

Store mødelokale på 1. sal  
 
 

Temaer: 
 

• Gammelt DNA 
• Nye PhD-projekter 
• Gamle og nye forskningsnetværk 

 
 
10.15 - 11.00 Generalforsamling (dagsorden udsendes senere) + kaffe 
 
11.15 - 12.00 Maanasa Raghavan, Postdoctoral Researcher, Centre for GeoGenetics, 

University of Copenhagen 
 Prehistoric migrations into the New World Arctic: A Genetic Perspective 
 
12.00 – 13.00 Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) 
 
 2 KVUG-stipendier & 1 studenterprojekt: 
 
13.00 - 13.20 Johan Emdal Navne, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum 

Institut. 
 Pneumokoksygdom i Grønland. Epidemiologi og vaccinationsovervågning 
 
13.20 - 13.40 Sascha Wilk Michelsen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Se-

rum Institut. 
 Immune recognition of Mycobacterium tuberculosis in Greenland 
 
13.40 - 14.00 Marcus Wessmann, Øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet 
 Biofilm i grønlandske ører 
 
 Forskningsnetværk: 
 
14.00 - 14.20 Eva Bonefeld Jørgensen, professor, Århus Universitet. 
 Arktisk Center i Århus 
 
14.20 - 14.40 Peter Bjerregaard, professor, Statens Institut for Folkesundhed. 
 International Network for Circumpolar Health Research & International Journal 

of Circumpolar Health 
 
14.40 - 15.00 Anders Koch, formand GMS & seniorforsker, Statens Serum Institut. 
 International Union for Circumpolar Health, Infectious Disease Working Groups 

& andre circumpolare samarbejdsnetværk 
 
 
 
 
Bemærk: Parkering på pladsen gennem porten i Gammeltoftsgade 
 



Gratis parkering – indkørsel af Gammeltoftsgade 
 

 

Mødelokale Parkering 



Til Medlemmerne. 

 

Til Selskabets møde lørdag d. 16. marts 2013 vil der blive arrangeret frokost til  

110,00 kr. 

 

TILMELDING til og BETALING for frokosten bedes foretaget 

 

 

→ SENEST tirsdag d. 12. marts 2013 ← 
 

TILMELDING 

 

SEND en e-mail til: ramon@dadlnet.dk og skriv samtidig besked om, hvordan du betaler. Se ne-

derst på siden hvilke muligheder du kan vælge imellem. 

 

ELLER 

 

SEND denne slip: 

 
 
 
 

�………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

NAVN 

 

TILMELDING til frokost i Grønlandsmedicinsk Selskab lørdag d. 16. marts 2013 

 

____  crosset check på 110,00 kr. vedlagt 

 

____  110,00 kr. indsat på bankkonto 6771 6057302 (Lægernes Pensionsbank) 

 

 

Slippen sendes til og check/bankoverførsel adresseres til: 

 

RAMON GORDON JENSEN 

NANSENSGADE 58 A, 3.TH. 

1366 KØBENHAVN K 



www.gmsnet.dk 
 

 
7. februar 2012 

 
Til medlemmerne 

 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 16. marts 2012 kl. 10.15.  
 
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 2013 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent 
• Valg til bestyrelsen.  

Peter Bjerregaard, som har været bestyrelsesmedlem siden 1989, og Anders 
Koch, som har været bestyrelsesmedlem siden 2001, afgår efter tur, og genop-
stiller begge. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden 
(ako@ssi.dk) inden generalforsamlingen. 

• Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bolette Søborg og Ramon G. Jensen. 

• Revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Cecilia Petrine Pedersen 
• Beretning fra the International Union of Circumpolar Health 
• Eventuelt 

 
 

Bestyrelsen 
 



www.gmsnet.dk 

 

BERETNING FOR 2012 
 
 
Dette er min første beretning som formand efter at have overtaget posten fra Preben Homøe 
i august 2012. Tak til Preben, som bliver i bestyrelsen, for en lang og trofast formandstjeneste. 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 201 medlemmer, et nettofald på 8 medlem-
mer i løbet af 2012. Heraf er 116 ordinære fuldt betalende medlemmer, 18 er pensionister, 27 
ikke-erhvervs aktive, 7 er udlandsboende, 8 er ekstraordinære og 18 er ikke-aktive medlem-
mer. Den positive udvikling, der skete sidste år med et voksende antal medlemmer, er des-
værre vendt igen i år. Derved slutter 2012 sig til de foregående 7-8 år, hvor medlemsantallet 
fraset i 2011 er faldet. 
 
I 2012 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i lokal-
foreningen i Grønland. Selskabets Møde nr. 160 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 15. 
marts. Temaet var ’På vej mod Fairbanks’ og refererede til den kommende ICCH-kongres i 
Fairbanks, Alaska, august 2012. Møde nr. 161 blev afholdt i København d. 24. marts med 6 
sundhedsvidenskabelige oplæg afholdt af oplægsholdere fra medicinstuderende til professorer. 
Det ikke-sundhedsvidenskabelige oplæg, der altid afholdes ved generalforsamlingerne, om-
handlede bosætning og erhvervsgrundlag i Grønland med tal, der rokkede ved de flestes opfat-
telser af erhverv og økonomi i by vs. bygd i Grønland. Ved den samtidige generalforsamling 
genvalgtes Marit Eika Jørgensen. Inger-Merete Nielsen trådte tilbage og i stedet nyvalgtes In-
ger Kathrine Dahl Petersen. Som suppleanter genvalgtes Bolette Søborg, og Ramon G. Jensen 
blev nyvalgt. Cecilie Petrine Petersen valgtes til revisor. Kontingentet forblev uændret. Emner-
ne spændte vidt fra efterfødselsdepressioner til infektionssygdomme. Møde nr. 162 afholdtes 
af lokalafdelingen i Nuuk d. 25. oktober. Mødet indeholdt blandede foredrag der som det fore-
gående møde i lokalafdelingen spændte vidt fra sundhedstjenesteforskning til hard core biolo-
gi. Bestyrelsen i lokalafdelingen ændrede sammensætning i 2012, idet Michael Lynge Petersen 
indtrådte i bestyrelsen og formandskabet overgik fra Gert Mulvad til Inuuti Fleischer. Bestyrel-
sen i Lokalafdelingen består således af Inuuti Fleischer (formand), Gert Mulvad, Suzanne Møl-
ler, Turid Skifte, Mikael Lynge Petersen og Ruth Montgomery-Andersen. Møderne i Nuuk er 
altid særdeles velbesøgte med ind imellem op mod 90-100 deltagere. Møde nr. 163 afholdtes 
i København på Statens Institut for Folkesundhed d. 10. november. Vanen tro omhandler det 
førstkommende møde efter IUCH- eller NUNAMED-kongresserne Highlights, og mødet novem-
ber 2012 var ingen undtagelse. Udover et blændende lysbilledshow med indtryk fra Fairbanks-
kongressen lavet af Bolette Søborg og musik af den navnkundige alaskanske musiker Hobo Jim 
præsenteret af Peter Bjerregaard, blev der holdt 8 præsentationer, der havde været afholdt på 
Fairbanks-kongressen. Som et ekstra krydderi blev der vist en film om ’Yukon Johnny’ – en 
undervisningsfilm om diabetes. Detaljerede mødeprogrammer kan ses på www.gmsnet.dk.  
 
I 2012 udsendtes ”kvartalets tal fra GMS” 5 gange omhandlende hepatitis B-virusinfektion; 
kulde og stofskifte; sammenhængen mellem kønsratio, forurening og klimaændringer; kronisk 
mellemørebetændelse og tuberkulose. Forfattere og Marit Eika Jørgensen skal igen ydes en 
særlig tak for indsatsen. Kvartalets tal skaber debat og opmærksomhed overvejende i Grøn-
land og refereres ofte i landsdækkende medier som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærksomhed 
i Grønland er netop et af formålene med udgivelserne. Forfattere til artikler og forskningsresul-
tater opfordres til at henvende sig til Marit Eika Jørgensen (maej@steno.dk), hvis man ønsker 
et forskningsresultat præsenteret i ’Kvartalets Tal’. Hvis man ikke modtager kvartalets tal kan 
man blot tilmelde sig nyhedsmailen over www.gmsnet.dk eller læse dem via hjemmesiden. 
 



I 2012 er der forsvaret 2 Ph.D.-afhandlinger indenfor grønlandsmedicinen. Læge Ramon Gor-
don Jensen (Otitis media) og cand. Scient. Charlotte Jeppesen (kost i Grønland)) ønskes tillyk-
ke. Afhandlingerne kan ses på www.gmsnet.dk. Flere andre er i gang med nye Ph.D.-projekter, 
og de sidste tre år har Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser ud af deres årlige pulje 
på 3 Ph.D.-stipendier hvert år finansieret et sundhedsvidenskabeligt projekt. I 2013 forventes 
2 Ph.D.-forsvar at blive afholdt. 
 
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2012 Selskabets økonomi har udvist et underskud 
i 2012, hvilket skyldes let faldende medlemsindtægter, kraftigt stigende udgifter til porto og 
uændrede høje udgifter til tidsskriftet International Journal of Circumpolar Health (IJCH). Sel-
skabet har fortsat en rimelig formue og da vi forventer faldende udgifter som følge af ændrede 
økonomiske forhold for IJCH bliver en kontingentstigning heller ikke aktuel i år. Selskabets 
største udgift er fortsat tidskriftet IJCH. 
 
Internationalt har der været stor aktivitet i 2012. Den største begivenhed var selvfølgeligt 
ICCH-kongressen i Fairbanks, Alaska, august 2012. Der var 536 registrerede deltagere fra 
Grønland (27), Danmark (20), USA (265), Canada (152), Rusland (28), Norge (25), Sverige 
(6), Finland (5), Australien (4), New Zealand (1), Israel (1), Japan (1) & Cameroun (1). 1 ope-
ning ceremony, 1 closing ceremony, 9 keynote talks, 15 featured topics, 4 featured films, 303 
abstracts, 59 concurrent oral sessions, 10 poster sessions, 21 affiliated meetings, 4 wellness 
walks, 5 sponserede morgenbuffeter, 4 sponserede frokoster, 1 velkomstreception, 1 festban-
ket og 1 hjuldampertur med optræden af den navnkundige alaskanske countrysanger Hobo Jim 
(http://www.hobojim.com)! Kongressen var som tidligere kongresser en stor succes, selvom 
der var gået lidt amerikansk valgkampspolitik i forberedelserne, hvilket ufrivilligt havde haft 
betydning for flere af hovedarrangørerne. 
 
Næste ICCH-kongres finder sted i Oulu, Finland, 2015. 
 
IUCH (The International Union for Circumpolar Health) er som vanligt blevet ny-sammensat 
efter IUCH-kongressen. Præsident er blevet Jon-Øjvind Odland fra Norge, vice-præsident un-
dertegnede, og kasserer er Ketil Lenert Hansen fra Norge. Suzanne Møller er blevet det andet 
medlem fra GMS i bestyrelsen, så det grønlandske/skandinaviske islæt er stærkt i bestyrelsen. 
 
The International Network for Circumpolar Health Researchers, en frivillig sammenslutning af 
circumpolare sundhedsforskere, er blevet reorganiseret. President er blevet Peter Bjerregaard 
og sekretær Christina Viskum Lytken Larsen. Netværket er fusioneret med International Asso-
ciation of Circumpolar Health Publishers, som udgiver International Journal of Circumpolar 
Health (IJCH). GMS har tidligere taget en principbeslutning om ikke at ville støtte enkeltorgani-
sationer økonomisk, men har støttet IJCH via medlemmernes kontingent. Da tidsskriftet er 
blevet elektronisk og ikke udgives i trykt form har dette allerede afspejlet sig i et lavere bidrag 
fra GMS til IJCH for 2013, og dette forventer vi på længere sigt at resultere i kontingentned-
sættelse. Bestyrelsen arbejder på at sikre, at bidraget til organisationen bag IJCH fortsat af-
spejler omkostningerne til IJCH og ikke til organisationen som sådan. 
 
GMS’ bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i IJCH, som uændret er indek-
seret i Science Citation Index med en impact factor på 1,06. 
 
Fra Grønlandsk/dansk side er en større begivenhed i det forløbne år at Kommissionen for Vi-
denskabelige Undersøgelser (KVUG), som blev dannet i 1878, af forskellige grunde er blevet 
nedlagt, så vidt vides med udgangen af 2012. Forskningsmidler fra KVUG vil blive overført til 
andre fonde i Grønland, og de samfinansierede Ph.D. stipendier vil fremover blive administre-
ret af Naturinstituttet i Nuuk. Der er ikke fuld klarhed over hvad nedlæggelse kommer til at 
betyde for grønlandsforskningen. Indtil videre varetages den videnskabsetiske sekretariatsbe-
tjening som hidtil af Landslægeembedet. Der arbejdes p.t. på en grønlandsk videnskabsetisk 
lovgivning. 
 
Der er andre nationale og internationale initiativer i gang. Det vil føre for vidt at omtale dem 
alle her, men en begivenhed, der skal nævnes, er dannelsen i 2012 af det tværfaglige Center 
for Arktisk Forskning ved Århus Universitet, der har en sundhedsdel ledet af professor Eva Bo-
nefelt Jørgensen. 



 
NUNA MED 2013 bliver årets store begivenhed i GMS. Kongressen afholdes d. 7-9. septem-
ber 2013 i Nuuk, og tilmelding er nu mulig på hjemmesiden www.nunamed.org. Medlemmerne 
opfordres til at møde talstærkt op til kongressen. Som noget nyt bliver der i tilknytning til NU-
NA MED afholdt Ph.D. sommerskole om storskalaprojekter og sundhedspåvirkninger og Master 
Class i artikelskrivning. Udover sessioner på dansk og grønlandsk vil der være engelsksproge-
de sessioner. 
 
GMS hjemmesiden www.gmsnet.dk opdateres til stadighed, og selskabets medlemmer opfor-
dres til at orientere webmaster Anders Koch om relevante links. Der findes allerede mange 
gode links og annoncering af møder o.l. på hjemmesiden, men relevante links af enhver art er 
velkomne. 
 
Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år igen ydet en stor indsats. En 
særlig tak skal lyde til Susanne Brenaa, SIF, for trofast sekretariatsbistand såvel i det forløbne 
som i de mange foregående år. 
 
 

Anders Koch, d. 10. februar 2013  
 


