
 
 
 
 
Der afholdes medlemsmøde 

 
 

lørdag den 29. marts 2008 
Statens Institut for Folkesundhed 

Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal (rum 
1.1.02), 1399 København K  

(ved Nørreport Station) 
 

 

TEMA: KOST 
 
 
 

10.00-10.45 Generalforsamling 
 
10.45-11.00 Kaffepause 
 
11.00-12.00 GIS-målinger og indlandsis i Grønland Rene Forsberg, Danmarks Rumcenter 
 
12.00-12.45 Frokost 
 
12.45-13.15 Traditionel og moderne kost: Næringsstoffer, kontaminanter og 

helbredseffekter Bente Deutch 
 
13.15-13.35 Kostmønstre i Vestgrønland Peter Bjerregaard 
 
13.35-13.55 Inuit Health in Transition – kostresultater fra Grønland Charlotte Jeppesen 
 
14.00-14.20 Jod i den grønlandske kost Stig Andersen 
 
14.20-14.40 Sammenhæng mellem omega-3 fedtsyrer og insulinfølsomhed Trine Thorseng 
 
14.40-15.00 D-vitamin i den grønlandske kost: en kostkomponent med stor helbredseffekt 

Marit Eika Jørgensen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bemærk: Parkering (se bagsiden) 



 

Gratis parkering – indkørsel af Gammeltoftsgade 
 
 

Mødelokale Parkering 
 
 
 
 
 



 
 

19. februar 2008 
 
 
Til medlemmerne 

 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 29. marts 2008 kl. 10.00.  
Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, Store mødelokale på 1. sal (rum 
1.1.02), København (Det gamle Kommunehospital).  
 
 
Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med frokost jf. separat 
mødeindkaldelse.  
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

• Valg af dirigent 
• Formandens beretning (vedlagt) 
• Godkendelse af regnskab (vedlagt) 
• Budget for 2008 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontin-

gentstigning på 375 kr. for lægelige ordinære medlemmer, 275 kr. for ikke-lægelige 
medlemmer og 175 kr. for studerende og medlemmer over 70 år 

• Valg til bestyrelsen. Preben Homøe og Tyra Krause afgår efter tur. Begge genopstiller. 
Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden (phom@rh.regionh.dk) inden 
generalforsamlingen 

• Valg af suppleant 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Andersen. Nis Andersen afgår og bestyrelsen foreslår 
nyvalg af Jeppe Friborg 

• Revisor Jeppe Friborg afgår. Bestyrelsen foreslår Bolette Søborg 
• Beretning fra International Union for Circumpolar Health 
• Eventuelt 

 
 
 

Bestyrelsen 



Grønlandsmedicinsk Selskab 
 

BERETNING FOR 2007 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 237 medlemmer, en nettoafgang på 
7 medlemmer i løbet af 2007; 180 lægelige medlemmer og 57 ikke-lægelige 
medlemmer. Der er 205 medlemmer, der betaler fuldt kontingent. 
 I 2007 har der været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og et i 
Grønland. Derudover afholdtes NUNA MED 2007 i perioden 8.-10. september. 
Selskabets møde nr. 140 og generalforsamling blev afholdt i København den 17. 
marts. Mødets emne var ”Sundhed i by og bygd” og der var et specialforedrag om 
”Isoptopundersøgelser i negle som biomarkører for kost” ved Bjørn Burchardt. Mødet 
var velbesøgt. Ved generalforsamlingen genvalgtes Peter Bjerregaard og Anders Koch. 
Som suppleanter valgtes Nis Andersen og Stig Andersen og Jeppe Friborg genvalgtes 
som revisor. Kontingentet blev justeret i henhold til ændringer i lægeforeningens 
gebyrpolitik. Kontingent for læger udgør nu 375 kr. årligt og ikke-lægelige 
medlemmer 275 kr. Pensionister og studerende betaler 175 kr. Vores medlemskab af 
Dansk Medicinsk Selskab var til debat. Der var enighed om at fortsætte dette 
medlemskab. Møde nr. 141 afholdtes i København på Statens Institut for 
Folkesundhed. Emnet var ”Highlights fra NUNA MED 2007”. Mødet var overordentlig 
velbesøgt og mødet gav således mange som ikke deltog i selve NUNA MED mulighed 
for at høre udvalgte foredrag. Der var god debat og frokost arrangementet var en stor 
succes. Møde nr. 142 blev afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 13. november og 
temaet var telemedicin samt dødshjælp. Bestyrelsen i lokalafdelingen er fortsat Ann 
Birkekjær Kjeldsen, Ruth Montgomery-Andersen, Uka Wilhjelm og Gert Mulvad. 
Detaljerede mødeprogrammer kan ses på hjemmesiden www.gms.suite.dk. Der har 
været afholdt tre bestyrelsesmøder i 2007.  
 Årets store begivenhed var NUNA MED 2007 som igen blev en kæmpe 
succes takket være stor arbejdsindsats fra arrangementskomiteen. I alt deltog ca. 240 
personer og på trods af flere blev forsinkede i Kangerlussuaq grundet orkan nåede alle 
frem til foredragssessionerne. En nyskabelse var ”temasessioner”, hvor man kunne 
debattere diverse emner. Dette NUNA MED var nr. 6 i rækken siden starten i 1991. 
Det fulde program og abstrakts kan findes på www.gms.suite.dk. 
 Selskabets årlige artikel i Ugeskrift for Læger 2007; 169 (12): 1105 med 
titlen ”Fra forskning til forebyggelse” var forfattet af Inge-Merete Nielsen, Peder Kern 
og Hans Eiberg. Artiklen omhandler cholestasis og propionacidæmi. Bestyrelsen takker 
for indsatsen. Selskabets økonomi er i balance. 2008 bliver et sædvanligt år med 
afholdelse af forårs- og efterårsmøder samt i marts 2008 et infektionsmedicinsk 
symposium i Nuuk (se hjemmesiden). Bestyrelsen håber mange af medlemmerne vil 
deltage.  

 The International Union for Circumpolar Health (IUCH) afholdt møde i Banff, 
Canada i april 2007. Gert Mulvad deltog. Mødet drejede sig om planlægning af IUCH 
14 som vil blive afholdt i Yellowknife, Canada i 2009. Derefter er det planen at Det 
Amerikanske Selskab afholder ICCH 15 i Fairbanks, Alaska i 2012. International 
Journal of Circumpolar Health er nu indekseret i Thomson Scientific, hvilket er en 
væsentlig forbedring af tidsskriftets status. GMS opfordrer medlemmerne til at søge at 
publicere i IJCH. Samtidig henledes opmærksomheden på tidsskriftet IJCH’s 
hjemmeside http://ijch.oulu.fi som også kan findes på vor egen hjemmeside. 



IPY (International Polar Year 2007-2009) (www.dpc.dk/ipy) er igangsat og projekter 
kan ses på hjemmesiden. 
 Hjemmesiden er velfungerende og medlemmerne opfordres til at tilmelde sig 
GMS nyhedsbrev over hjemmesiden. Bestyrelsen planlægger snart at udsende det 
første 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.  
 Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og i NUNA MED’s 
arrangementskomite for indsatsen gennem det forløbne år. 

 
Preben Homøe, 11. februar 2008  



 
    
GRØNLANDSMEDICINSK SELSKAB regnskab for 2007  
    
    
Udgifter Mødeudgifter 5454,25  
 Kontorhold 1852,75  
 Lokalforeningen 4000  
 IJCH 101484,9  
 I alt 112791,9  
    
    
    
Indtægter Kontingent 67325  
 Renter 3889,92  
 I alt 71214,92  
    
    
    
Balance Ind 71214,92  
 Kassebeholdning 1.1.07 154195,98  
 225410,9  
    
    
 Ud 112791,9  
 Kassebeholdning 31.12.07 112619,1  
 225410,9  
  
Underskud -41576,93  
   
Overskud når der korrigeres for ekstra IJCH udgift 
(2006 udgift, betalt 2007) 4683,89

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer    Revisor 
Marit Eika Jørgensen   Jeppe Friborg 
 


