
Grønlandsmedicinsk Selskab 
 

BERETNING FOR 2006 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 244 medlemmer, en nettoafgang på 7 medlem-
mer i løbet af 2006; 178 lægelige medlemmer og 66 ikke-lægelige medlemmer. 55 medlemmer 
bor i Grønland. Der er 198 medlemmer, der betaler fuldt kontingent. 
 
I 2006 har der været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i Grønland. Selskabets 
møde nr. 136 og generalforsamling blev afholdt i København den 18.. marts. Mødets emne var 
”Luftvejsinfektioner i Grønland” og information om IPY ved Henning Thing. Ved generalfor-
samlingen genvalgtes Inge-Merete Nielsen og Marit Eika Jørgensen. Som suppleant valgtes Nis 
Andersen og Jeppe Friborg genvalgtes som revisor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr. 137 
blev afholdt i Nuuk d. 27. marts og temaet var misbrugsproblemer og TB. Det var angiveligt et 
godt møde med gode foredragsholdere. Møde nr. 138 afholdtes i som noget nyt i Århus bed Cen-
ter for Arktisk Miljømedicin lørdag d. 4. november . Mødet var et heldagsmøde med temaet ”Mil-
jømedicin i Grønland” og var arrangeret af Jens C. Hansen. Mødet var på trods af god annonce-
ring og spændende foredrag desværre ikke så velbesøgt. De som mødte frem fik en god og spæn-
dende indføring i miljømedicinen i og omkring Grønland. Det kulinariske var ligeledes fortræffe-
ligt. Bestyrelsen ønsker at takke Jens C. Hansen for det store arbejde med at planlægge og arran-
gere dette møde. Møde nr. 139 afholdtes d. 16. november af lokalforeningen i Nuuk. Mødet om-
handlede intervention og forskning. Bestyrelsen i lokalafdelingen er fortsat Ann Birkekjær Kjeld-
sen, Ruth Montgomery-Andersen, Uka Wilhjelm og Gert Mulvad. 
 
Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i 2006.  
 
Årets store begivenhed var ICCH 13 som foregik i Novosibirsk d. 12.-16. juni. Der deltog flere 
repræsentanter fra Grønland/Danmark og mødet var en særlig men meget stor oplevelse. For god 
information om mødet henvises til Finn Becker-Christensen’s artikel i Ugeskrift for Læger 2006; 
168 (43): 3740 med titlen ”Cirkumpolar Sundhed – Hvor meget ved danske læger om sundheds-
videnskabelig forskning i Rusland og hvad vi kender vi til vores russiske kolleger”. Ved mødets 
festbakent hædredes GMS med et billede bestående af sejlskib og knuder. Meningen bag var ikke 
helt let at forstå, idet der var megen støj under de ret lange taler som det er skik og brug i Rus-
land. 
 
The International Union for Circumpolar Health (IUCH) afholdt møde med deltagelse af alle 
IUCH’s tilknyttede selskaber ved mødet i Novosibirsk. Der valgtes ny bestyrelse. Denne kan ses 
på IUCH’s hjemmeside (www.iuch.org) under ”Council”. GMS repræsentanter er fortsat Gert 
Mulvad og Preben Homøe, sidstnævnte er sekretær. Næste IUCH 14 vil blive afholdt i Yel-
lowknife, Canada i 2009.  Derefter er det planen at Det Amerikanske Selskab afholder ICCH 15 i 
Fairbanks, Alaska i 2012. Ved kongressen i Novosibirsk hædredes Jens C. Hansen med Hildes 
medaljen for sin mangeårige indsats indenfor det miljømedicinske område i Arktis og særligt 
Grønland. Jeppe Friborg modtog Jens Peder Hart Hansen’s legatet. 
 
I øvrigt henledes medlemmernes opmærksomhed på at NUNA MED 2007 afholdes fra d. 8.-10. 
september 2007 i Nuuk og er under planlægning. Abstrakts skal indleveres inden 1. maj 2007. 
Second announcement udsendes snart (se www.nunamed.gl). 
 



Der har atter i år været forsvar af ph.d.-afhandling med grønlandsmedicinske emner. Lone Nu-
karaq Møller forsvarede d. 22. november sin afhandling med titlen: ”Epidemiology of Trichi-
nella in Greenland – Occurrence in Animals and Man & Observations on Anisakidae Infec-
tions in Humans” og d. 24. november 2006 forsvarede Nikolai Lohse sin afhandling med titlen 
“HIV in Denmark and Greenland, 1995-2004: The effect of highly active antiretroviral 
therapy and characteristics of the HIV-infected population: An observational study. Tillyk-
ke til begge. Se i øvrigt hjemmesiden (www.gms.suite.dk).  
 
Selskabets økonomi er i balance jvf. vedlagte regnskab med  et mindre overskud grundet meget 
lave mødeomkostninger og kontorholdsudgifter. Der forventes imidlertid øgede økonomiske  
byrder fremover grundet prisstigninger både i Dansk Medicinsk Selskab (DMS),  hvor vi er med-
lem og til tidsskriftet som fra 2008 vil stige med 5 Euro fra 25 Euro til 30 Euro. DMS medelems-
skabet vil blive udvidet til at gælde ikke-lægelige medlemmer og man vil opkræve 100 kr pr ikke-
lægeligt medlem. Vi har gennem repræsentantskabsmødet søgt at undgå denne prisstigning idet vi 
har mange ikk-lægelige medelemmer, men desværre uden opbakning fra andre selskaber. Pris-
stigningen træder ikraft fra 2008. Beløbet vil blive opkrævet hvert medlem personligt. Bestyrel-
sen barsler med en mindre kontingentforhøjelse samt en debat om, hvorvidt vi skal vedblive at 
være medlem af DMS 
 
2007 bliver igen et aktivt år med afholdelsen af NUNA MED i september. Bestyrelsen håber 
mange af medlemmerne vil deltage og melde foredrag.  
 
IPY (International Polar Year 2007-2009) (www.dpc.dk/ipy) er igangsat og projekter igang med 
at blive søsat. Vi er ikke direkte involverede, men aktive via IUCH, under hvilken der er udarbej-
det et fælles initiativ kaldet AHHI (Arctic Human Health Iniative) (se: www.arctichealth.org).  
 
Vores egen hjemmeside er fortsat velfungerende og medlemmerne opfordres til at tilmelde sig 
GMS nyhedsbrev over hjemmesiden. Bestyrelsen kæmper fortsat med at igangsætte et nyt initia-
tiv med udsendelse af et nyhedsbrev med aktuel information om sundhedsvidenskabelige forhold 
ang. Grønland. Nyhedsbrevet vil tilgå nyhedsmedier og sundhedsinstitutioner i Grønland samt 
tilmeldte medlemmer. Alle indlæg til hjemmesiden er fortsat velkomne i bestræbelserne på at 
udvikle og vedligeholde hjemmesiden www.gms.suite.dk. Samtidig henledes opmærksomheden 
på tidskriftet IJCH’s hjemmeside http://ijch.oulu.fi som også kan findes på vor egen hjemmeside. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for indsatsen gennem det forløbne år. 
 
Preben Homøe, 7. februar 2007   



     
GRØNLANDSMEDICINSK SELSKAB regnskab for 2006   
     
     
     
udgifter Mødeudgifter 1266,75   
 Kontorhold 15171,2   
 Lokalforeningen 4000   
 IJCH 0   
 i alt 20437,95   
     
     
     
indtægter Kontingent 65200   
 renter 3588,29   
 i alt 68788,29   
     
     
     
     
     
Balance     
Ind 68788,29    
Kassebeholdning 105845,64    
 174633,93    
     
     
Ud 20437,95    
Kassebeholdning 154195,98    
 174633,93    
     
Overskud 48350,34    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer    Revisor 
Marit Eika Jørgensen   Jeppe Friborg 



Grønlandsmedicinsk selskab: Årsregnskab 2006 

 
 
 
 

4. februar 2007 
 
 
Tilføjelse til regnskabet.  
 
Selskabets hovedudgift til International Journal of Circumpolar Health for 2006 er på 46.260,82 kr.  
Beløbet er imidlertid først betalt og bogført i 2007 da GMS ikke modtog fakturaen fra IJCH før 
januar 2007 pga. fremsendelse til forkert adresse i flere omgange.  
 
Hvis beløbet havde figureret på 2006-regnskabet ville årets samlede udgifter have været 
66698,77kr og det samlede resultat et overskud på 2089,52 kr.  
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer 
Marit Eika Jørgensen 
 
 



Budget for Grønlandsmedicinsk selskab 2007 
 
 
Indtægter: 
 

Indtægter 
Kontingent (350 og 175) 
(244 medlemmer) 77.350

 renter 1.500
 Kassebeholdning 107.935
 i alt 186.785
 
 
    
Udgifter:  
  
Kontorhold  10.000
Mødeudgifter 5.000
Lokalforeningen 4.000
IJCH (25 Euro pr medlem a 7,5 kr) 50.000
Diverse 7.500
i alt 76.500
 
 
Balance:  78.850 – 76.500 = + 2.350  
 
 
 
Forventet kassebeholdning 2007: 110.135 kr 
 
 
Bestyrelsen februar 2007 


