
 

Der afholdes ordinært forårsmedlemsmøde og generalforsamling 
 

Lørdag den 8. april 2017 kl. 10.00 – 15.00 inkl. frokost. 
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K, 

Store mødelokale på 1. sal  
 
Kl. 10.00-10.45 Generalforsamling (separat program) 

 
Kl. 10.45-11.00 Velkomst og KAFFE 

 
Kl. 11.00-11.30 
 

ICCH17 i 18 - Hvor langt er vi 
Anders Koch, GMS formand 
 

Kl. 11.30-12.00 Indlandsisens massebalance siden seneste istid og fremtidsudsigter 
Abbas Khan, Lektor, ph.d., DTU Space 
 

Kl. 12.00-13.00 FROKOST 
 

Kl. 13.00-13.30 Arktisk Aldring. Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grøn-
land. Et nyt forsknings- og udviklingsprojekt 
Tenna Jensen, Lektor, ph.d., Københavns Univeristet 
 

Kl. 13.30-13.50 Increase of gonorrhea in Greenland: diagnostic activity and gonorrhea inci-
dence in 2015 
Anne-Sophie Homøe, Lægestuderende, Københavns Universitet 
 

Kl. 13.50-14.00 KAFFE 
 

Kl. 14.00-14.20 The association between mercury exposure and the risk of developing CVD 
among the Greenlandic population 
Trine Louise Jul Larsen, Sygeplejerske og MPH studerende, Steno/ UiT - Norges 
arktiske Universitet  
 

Kl. 14.20-14.40 Øger diabetesvarianten p.Arg684Ter i TBC1D4 genet risikoen for hjertekarsyg-
dom?  
Marit Eika Jørgensen, Professor, Steno 
 

Kl. 14.40-15.00 Kostvaner, Miljøkontaminanter samt deres Hormonforstyrrende Effekter og 
Risikoen for Brystkræft i den Grønlandske Inuit befolkning 
Maria Wielsøe, Ph.d.-studerende, MSc. Centre for Arctic Health & Molecular Epi-
demiology, Århus Universitet 
 

Kl. 15.00 Afslutning 
 
 

 

Frokosten og kaffe betales af Selskabet. Af hensyn til madbestilling 
kræver det blot tilmelding, senest d. 3. april til Sascha Wilk Michelsen 

(swm@ssi.dk). 



 

Gratis parkering – indkørsel af Gammeltoftsgade 
 
 

Mødelokale Parkering 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

18. marts 2017 
 

Til medlemmerne 
 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 8. april 2017 kl. 10.00 – 10.45.  
 

Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K 
 Store mødelokale på 1. sal 
 

Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med frokost  
(tilmelding senest 3. april til Sascha Wilk Michelsen (swm@ssi.dk).  

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

 
 Valg af dirigent 

 Formandens beretning (vedlagt) 
 Godkendelse af regnskab 2016 
 Budget for 2017 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent 
 Valg til bestyrelsen. 

Preben Homøe, der har været bestyrelsesmedlem siden 1990’erne, og Stig An-
dersen, der har været bestyrelsesmedlem siden 2011, afgår efter tur, og gen-
opstiller. Eventuelle andre kandidater kan stille sig op til generalforsamlingen. 

 Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ramon Gordon Jensen og Sascha Wilk Michel-

sen. 
 Valg af revisor: 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Moesgaard Iburg. 
 Beretning fra the International Union of Circumpolar Health 
 Eventuelt 

 
Bestyrelsen 

 

mailto:swm@ssi.dk


 

www.gmsnet.dk 

 

BERETNING FOR 2016 
 

 

Medlemmer 

Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 198 medlemmer, en let reduktion fra 2015-

16, hvor medlemstallet var 212. Heraf er (med tal i parentes for 2015) 120 (129) ordinære 

fuldt betalende medlemmer, 19 (23) er pensionister, 25 (25) ikke-erhvervsaktive, 2 (2) er 

udlandsboende, 13 (10) er ekstraordinære og 19 (23) er ikke-lægelige medlemmer. 1 medlem 

er afgået ved døden i 2015. Ændringerne dækker over 12 nye medlemmer og 25, der af for-

skellige årsager meldte sig ud inkl. kontingentrestance og/eller ukendt adresse. Efter en perio-

de på 9-10 år med faldende medlemstal skete der fra 2014 en stigning, der i år er stagneret. 

 

Møder i selskabet 

I 2016 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i lokal-

foreningen i Grønland. Selskabets Møde nr. 176 var ordinært forårsmøde og generalforsam-

ling i København 02. april 2016, hvor der var indlæg om seksualundervisning, Grønland på 

dagsordenen i Folketinget, fedtsyremetabolisme, folkesundhed, grønlandske medicinstuderen-

de i Århus, øresundhed og tuberkulosevaccination. Ved den samtidige generalforsamling gen-

valgtes Anders Koch til bestyrelsen og i stedet for Bolette Søborg, som valgte at udtræde af 

bestyrelsen, valgtes daværende suppleant Christina Viskum Lytken-Larsen. Som suppleanter 

genvalgtes Ramon G. Jensen og Sascha Wilk Michelsen. Kim Moesgaard Iburg valgtes til revi-

sor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr. 177 blev afholdt 12. april i Nuuk med oplæg om 

diabetesomsorg, lungefunktionsundersøgelser, gonoré og den kommende NUNAMED-

konference. Møde nr. 178 blev afholdt 19. november i København med ’Highlights fra NUNA-

MED 2016’ traditionen tro. Det sædvanlige efterårsmøde i Lokalafdelingen i Nuuk afholdtes 

ikke denne gang på grund af den netop afholdet NUNAMED-konference. 

 

Bestyrelsen i lokalafdelingen består uændret af Gert Mulvad (formand), Suzanne Møller, Turid 

Skifte, Mikael Lynge Petersen, Inuuti Fleischer og Ruth Montgomery-Andersen. Møderne i Nuuk 

er altid særdeles velbesøgte med ind imellem op mod 90-100 deltagere. Der er adgang for alle 

uanset medlemskab og deltagerne opfordres ved møderne til at blive medlemmer af selskabet. 

 

’Kvartalets tal’ 

I 2015 udsendtes ”Kvartalets tal fra GMS” 2 gange omhandlende forskel i levertal hos grøn-

lændere og danskere og kronisk mellemørebetændelse og høretab hos grønlandske børn. For-

fatterne og Marit Eika Jørgensen skal igen ydes en særlig tak for indsatsen. Kvartalets tal ska-

ber debat og opmærksomhed overvejende i Grønland og refereres ofte i landsdækkende medi-

er som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærksomhed i Grønland er netop et af formålene med 

udgivelserne. Departementet for Sundhed og Infrastruktur oversætter gratis nyhedsbrevet til 

grønlandsk, således at det når ud til en bredere skare i Grønland. Det er selskabet naturligvis 

taknemmelige for. Forfattere til artikler og forskningsresultater opfordres til at henvende sig til 

Marit Eika Jørgensen (marit.eika.joergensen@regionh.dk), hvis man ønsker et forskningsresul-

tat præsenteret i ’Kvartalets Tal’. Kvartalets al sendes ud til alle medlemmer af GMS samt til 

andre, der ønsker det. Tilmelding via hjemmesiden www.gmsnet.dk, hvor Kvartalets Tal også 

kan ses. 

 

mailto:marit.eika.joergensen@regionh.dk
http://www.gmsnet.dk/


 

Økonomi 

Selskabets økonomi har været holdt i ro i 2016 i lighed med i 2014 og 2015. Der har været 

overskud i de tre år, der dog skal ses på baggrund af, at regnskabet over en årrække på nær 

de sidste år har udvist underskud. At der nu er kommet balance i økonomien skyldes som de 

foregående år, at udgifterne til tidsskriftet International Journal of Circumpolar Health (IJCH) 

er faldet med 50%, dels på grund af overgang til elektronisk udgivelse, dels at institutioner 

som f.eks. universiteter kan støtte bladet økonomisk. Bestyrelsen forventer en større mødeak-

tivitet som følge af ICCH-kongressen i 2018, som GMS er arrangør af, og mener derfor ikke, at 

kontingentet skal sættes ned i 2017, men kontingentstørrelsen vurderes løbende af bestyrel-

sen. 

 

Afhandlinger 

Der blev afholdt 1 Ph.D.-forsvar i 2016 (Karen Bjørn-Mortensen – Tuberkulose i Østgrønland). 

Abstracts kan downloades fra selskabets hjemmesiden www.gmsnet.dk. 

 

Arktiske kongresser 

NUNAMED 2016 afholdes 1. – 3. oktober 2016 i Nuuk. Kongressen var efter selskabets og ar-

rangørernes mening en stor succes med 312 deltagere og 117 abstracts. Deltagerne fordelte 

sig på Australien (1), Canada (10), Danmark (88), Finland (1), Færøerne (4), Grønland (197), 

Norge (4), Storbritannien (1) og USA (5). 

 

Forud for kongressen blev der i NUNAMED-regi afholdt en foredragskonkurrence, hvor 10 yng-

re forskere konkurrerede om kursusdeltagelse. Udover vinderen støttede GMS forskerne på 2. 

og 3. pladsen med tilskud til deltagelse. 

 

I 2018 vil ICCH-kongressen blive arrangeret af Grønlandsmedicinsk Selskab. Kongressen vil 

finde sted 12. – 15. august 2018 på Panum Instituttet i København i den nye bygning Mærsk-

tårnet. En række arbejdsgrupper er nedsat og i gang med forberedelserne, men der er plads til 

så mange interesserede i arbejdet som muligt. 

 

Internationalt samarbejde og tidsskriftet (IJCH) 

IUCH (The International Union for Circumpolar Health) skiftede i forbindelse med ICCH16 be-

styrelse, idet Anders Koch nu er præsident. Det er tradition, at det land/videnskabelige sel-

skab, der næste gang arrangerer ICCH-kongressen, indtager formandsposten for den kom-

mende tre-årige periode. Udover formanden repræsenterer Suzanne Møller GMS i IUCH-

bestyrelsen. IUCH’s primære opgave er at sikre de 3-årige ICCH-kongresser, og IUCH følger 

således arbejdet med den kommende OULU-kongres. 

 

Der er lavet en arbejdsplan for den kommende IUCH-periode, der skal styrke betydningen af 

IUCH. 

  

Circumpolar Health Research Network (CircHNet), en sammenslutning af circumpolare sund-

hedsforskere baseret på individuel tilmelding, blev reorganiseret i 2012. Præsident er Christina 

Viskum Lytken Larsen. Netværket er fusioneret med International Association of Circumpolar 

Health Publishers, som udgiver International Journal of Circumpolar Health (IJCH). GMS beta-

ler derfor et beløb til netværket, som dækker selskabets bidrag til IJCH, men ikke netværket 

som sådan. 

 

International Journal of Circumpolar Health (IJCH) udgives nu kun elektronisk. Editorgruppen 

består af chief editor Rhonda Johnson (Alaska) og to ’deputy editors’ Anders Koch og Tracey 

Galloway fra Canada, der afløste Marit Eika Jørgensen, der nu er associate editor. Ca. 50% af 

indsendte manuskripter accepteres ikke, hvilket er et tegn på, at der indsendes et pænt antal 

artikler. Der er overvejelser om at bringe artikler lidt udover sædvanlige forskningsartikler, 

f.eks. genoptryk af klassiske artikler inden for cirkumpolar sundhed. Impact factor er 0.707 for 

2015, hvilket er et fald fra de tidligere år, hvilket formentligt skyldes, at der er publiceret et 

relativt stort antal ’proceedings’ fra ICCH-kongressen i Oulu i tidsskriftet i 2015, hvilket ikke 

øger impact factor. GMS’ bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i IJCH. 

 

http://www.gmsnet.dk/


 

Nyt om Navne 

Bestyrelsesmedlemmer i GMS Stig Andersen, Marit Eika Jørgensen og Preben Homøe blev i 

2016 adjungererede professorer ved Grønlands Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik 

(Grønlands Universitet). Selskabet siger hjerteligt tillykke. 

 

Hjemmeside 

GMS hjemmesiden www.gmsnet.dk opdateres til stadighed, og selskabets medlemmer opfor-

dres til at orientere formand og webmaster Anders Koch om relevante links. Der findes allere-

de mange gode links og annoncering af møder o.l. på hjemmesiden, men relevante links af 

enhver art er velkomne. 

 

Tak 

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. 18. marts 2017 

http://www.uni.gl/
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