
Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde  
 

Lørdag den 26. marts 2011, kl. 10.00  
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A, 

Store mødelokale på 1. sal  
 

Tema:  
ISCHÆMISK HJERTESYGDOM OG n3-FEDTSYRER 

- kolde facts i Arktisk perspektiv 
 
Program 

kl. 10.00-10.45 Generalforsamling (dagsorden se vedlagte) + kaffe 

kl. 11.15-11.35 Jørn Dyerberg 

 Lav forekomst af ischæmisk hjertesygdom og n-3-fedtsyrer 

 - Hvor kommer det fra? - Få hele historien på et kvarter ! 

kl. 11.35-11.50 Stig Andersen, Centerleder, PhD 

 Lav forekomst af ischæmi i EKG blandt Inuit i Grønland for 45 år siden 

 Var det sandt?  

kl. 11.50-12.10 Erik Berg Schmidt, Professor, dr.med. 

 n-3 fedtsyrer og kardiovaskulære risikofaktorer 

 Skal vi alle spise fisk - skal vi have fisk-på-recept? 

Kl. 12.10-12.30 Jeppe Hagstrup, Professor, dr.med. 

 n-3 fedtsyrer og nedsat risiko for pludselig hjertedød ! 

 Virker n-3 fedtsyrer på pludselig hjertedød? Er det så enkelt? 
  

12.30 – 13.30 Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) 
  
kl. 13.30-13.50 Peter Bjerregaard, Professor, dr.med. 

 Befolkningsundersøgelser i Grønland - ændrer risikofaktorerne sig? 

 Hvad kan vi lære fra befolkningsundersøgelserne?  

kl. 13.50-14.10 Marit Eika Jørgensen, Overlæge, PhD 

 Betyder det at være Inuit noget for risikoen for ischæmisk 
hjertesygdom? 

 Har en overvægtig grønlænder og en fed dansker samme risiko? Hjælper det at 
være grønlænder, hvis man vil undgå ischæmisk hjertesygdom? 

Kl. 14.10-14.20 Stig Andersen, Centerleder, PhD 

 Skyldes lav forekomst af ischæmisk hjertesygdom hos historisk Inuit 
bare at de var fysisk aktive? 

 Skal vi bare cykle hjem, eller er der mere i historien? 

 
 
 
Bemærk: Parkering på pladsen gennem porten i Gammeltoftsgade, se næste side 



Gratis parkering – indkørsel af Gammeltoftsgade 
 
 

Mødelokale Parkering 



 
 

21. februar 2011 
 
Til medlemmerne 

 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 26. marts 2011 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 2011 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent 
• Valg til bestyrelsen.  

Preben Homøe afgår efter tur, men genopstiller. Tyra Krause afgår 
ligeledes efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af 
tidligere suppleant Stig Andersen. Eventuelle andre kandidater bedes 
anmeldt til formanden (phom@rh.regionh.dk) inden generalforsamlingen 

• Valg af suppleanter:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Inger Katrine Dahl Petersen. Suppleant 
Jeppe Friborg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Bolette 
Søborg. 

• Revisor: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ramon G. Jensen 
• Beretning fra International Union of Circumpolar Health 
• Eventuelt 

 
 

Bestyrelsen 



www.gmsnet.dk 

BERETNING FOR 2010 
 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 203 medlemmer, en nettoafgang på 15 
medlemmer i løbet af 2010. 156 er ordinære fuldt betalende medlemmer, 35 er pensio-
nister, hvoraf 28 er 70-år eller derover og 5 er studerende. Syv er udlandsboende og 34 
er ikke-lægelige medlemmer og 38 er grønlandsboende. Ved årsskiftet 2003/04 var der i 
alt 277 medlemmer i GMS. Vi har således desværre og på trods af mange møder og tiltag 
oplevet en ret stor medlemstilbagegang over de seneste 6-7 år.  
 
I 2010 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i 
Grønland. Desuden afholdtes NUNA MED 2010 i Nuuk fra d. 4-6 september (se 
http://www.nunamed.org/). Selskabets møde nr. 152 blev afholdt af lokalafdelingen i 
Nuuk d. 16. marts. Emnerne var cancer, Tb og børnescreening. Møde nr. 153 og 
generalforsamling blev afholdt i København den 10. april. Mødets tema var ” Arvelige og 
medfødte sygdomme i Grønland. Professor Laura Arbour, University of British Columbia, 
Victoria, Canada holdt et særdeles spændende indlæg om disse forhold i Canada. Mødet var 
en deltager succes med ca. 40 deltagere og god spørgelyst. Ved generalforsamlingen 
genvalgtes Peter Bjerregaard og Anders Koch. Som suppleanter genvalgtes Stig 
Andersen, Jeppe Friborg og Inger Katrine Dahl Petersen. Bolette Søborg genvalgtes som 
revisor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr. 154 afholdtes af lokalafdelingen i Nuuk 
d. 26. oktober. Mødet indeholdt blandede foredrag hvoraf flere indenfor 
sundhedsprogrammer. Bestyrelse i lokalafdelingen udgøres fortsat af Gert Mulvad 
(formand), Ruth Montgomery Andersen, Karin Ladefoged, Suzanne Møller og Turid B. 
Skifte. Møderne i Nuuk er altid særdeles velbesøgte. Møde nr. 155 afholdtes i København 
på Statens Institut for Folkesundhed d. 6. november med temaet ”Highlights fra NUNA 
MED 2010”. Mødet var velbesøgt og flere medlemmer udtrykker glæde over at man ved 
GMS mødet kan få en smagsprøve på, hvad der sker på NUNA MED. Detaljerede 
mødeprogrammer kan ses på www.gmsnet.dk.  
 
NUNA MED 2010 var årets altoverskyggende begivenhed. Mere end 200 deltog i 
konferencen og der var over 100 forskellige indlæg. NUNA MED 2013 er allerede fastlagt 
fra d. 7.-9. september 2013 (se www.nunamed.org). 
 
I 2010 udsendtes ”kvartalets tal fra GMS” i alt 4 gange omhandlende opvækstforholds 
betydning for højde og drøjde, udbrud af leverbetændelse, et tilfælde af Q-feber og endelig 
overlevelse og behandling af hoved-halskræft patienter. Forfattere og Marit skal have en 
særlig tak for indsatsen. Hver gang kvartalets tal udsendes skaber det god debat og 
opmærksomhed overvejende i Grønland, hvilket er et af formålene med udgivelserne. Hvis 
man ikke modtager kvartalets tal kan man blot tilmelde sig nyhedsmailen over 
www.gmsnet.dk. 
 
I 2010 er der forsvaret 2 ph.d.-afhandlinger indenfor grønlandsmedicinen. Lægerne Trine 
Boysen (ventrikelcancer)og Bolette Søborg (Tb) ønskes tillykke. Afhandlingerne kan ses på 
www.gmsnet.dk. Flere er i gang med ph.d.-projekter.    
 
Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i 2010. Selskabets økonomi er fortsat i 
nogenlunde balance. Selskabet har en rimelig formue og en kontingentstigning er derfor 
heller ikke aktuel i år. Selskabets største udgift er fortsat tidsskriftet IJCH.  
 



Internationalt er der aktivitet i både IUCH hvor der har været flere møder via Skype samt 
AHHEG (Arctic Human Health Expert Group). Samtidig er der aktivitet i en del arbejdsgrupper 
under IUCH, men også i et andet forum INCHR (International Network for Circumpolar Health 
Researchers). Imidlertid mangler der en form for koordination mellem disse grupper, hvilket 
debatteres aktuelt med forskellige holdning og indstilling parterne imellem.  
 
ICCH 15 afholdes i Fairbanks, Alaska, U.S.A fra d. 5.-10 august 2012 (se 
http://www.asch.cc/icch15_greeting.html). 
 
GMS bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere i International Journal of 
Circumpolar Health (IJCH) som er indekseret i Science Citation Index. Tidsskriftets 
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 Institute 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. 
 
Vi kunne tænke os en større medlemsskare i GMS og særlig i Grønland kan der måske opnås 
flere nye medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde på dette den kommende periode. 
  
Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år ydet en stor indsats både 
med lokale møder, men også med NUNA MED. Samtidig har NUNA MED arbejdsgruppen været 
særdeles aktiv til stor glæde for alle deltagerne. Alle takkes for indsatsen. Tyra Krause har 
valgt at forlade bestyrelsen ligesom Jeppe Friborg forlader posten som suppleant. Begge 
takkes for indsatsen over årene. Endelig en særlig tak til Susanne Brenaa, SIF, for assistance. 
 

 
Preben Homøe, d. 21. februar 2011 



Budget for Grønlandsmedicinsk selskab 2011 
 
 
Indtægter: 2011 2010 2009 
Kontingent (375, 275 og 175) 
(203 medlemmer) 

55.100 63.525 58.275 

Renter 500 697 1.488 
Kassebeholdning 98.840 98.840 98.840 
i alt 154.440   

 
    
Udgifter:  
Kontorhold  7.000 
Mødeudgifter 4.000 
Lokalforeningen 4.000 
IJCH (7000 Euro a 7,5 kr) 52.500 
Medlemsmøder 5.000 
i alt 72.500 
 
 
 
 
Balance:      55.600 – 72.500 = - 16.900 kr 
 
 
Forventet kassebeholdning ultimo 2011: 98.840 – 16.900 =    81.940 kr 
 
 
 

Bestyrelsen februar 2011 

 



Til Medlemmerne. 
 
Til Selskabets møde lørdag d. 26. marts 2011 vil der blive arrangeret frokost til  

110,00 kr. 
 

TILMELDING til og BETALING for frokosten bedes foretaget 

 
→ SENEST tirsdag d. 22. marts 2010 ← 

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 


