
 
 
 
 
 
 
 

14. februar 2012 
 
Til medlemmerne 

 
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 24. marts 2012 kl. 11.00.  
 
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 2012 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent. 
• Valg til bestyrelsen: 

Inge-Merete Nielsen som har været bestyrelsesmedlem siden 1988 afgår 
efter tur, og genopstiller ikke. Marit Eika Jørgensen afgår ligeledes efter 
tur og genopstiller. Bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant Inger Katrine 
Dahl-Petersen. Eventuelle andre kandidater bedes anmeldt til formanden 
(phom@rh.regionh.dk) inden generalforsamlingen. 

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

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

 
 

Bestyrelsen 

mailto:phom@rh.regionh.dk


 
 

 

 
BERETNING FOR 2011 

 
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 209 medlemmer, en nettotilgang på 6 
medlemmer i løbet af 2011. 156 er ordinære fuldt betalende medlemmer, 28 er pensioni-
ster, 12 ikke-erhvervs aktive, 6 er udlandsboende, 6 er ekstraordinære medlemmer, 31 
er ikke-lægelige medlemmer. Vi har således vendt den tidligere kedelige spiral til nu til-
gang af medlemmer, hvilket er positivt efter en større tilbagegang de seneste 6-7 år.  
 
I 2011 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og to i 
lokalforeningen i Grønland. Selskabets møde nr. 156 med titlen “ISCHÆMISK 
HJERTESYGDOM OG n3-FEDTSYRER - kolde facts i Arktisk perspektiv” blev afholdt i Kø-
benhavn d. 26. marts med deltagelse af bl.a. Jørn Dyerberg som foredragsholder. Mødet 
var en stor success med over 40 deltagere. Ved den samtidige generalforsamling gen-
valgtes Preben Homøe. Tyra Krause trådte tilbage og i stedet nyvalgtes Stig Andersen. 
Som suppleanter genvalgtes Inger Katrine Dahl Petersen og Bolette Søborg blev nyvalgt. 
Ramon G Jensen valgtes til revisor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr. 157 blev 
afholdt af lokalafdelingen i Nuuk d. 29. april. Emnerne var spændende med to foredrag 
med titlerne “Hypotermi-behandling, flyvende grise og andre anekdoter” samt ”Anæstesi 
i Grønland”. Møde nr. 158 afholdtes af lokalafdelingen i Nuuk d. 5. oktober. Mødet inde-
holdt blandede foredrag. Bestyrelsen i lokalafdelingen udgøres fortsat af Gert Mulvad 
(formand), Ruth Montgommery-Andersen, Suzanne Møller, Turid B. Skifte og som ny-
valgt Inuuti Fleischer. Gert er således i godt selskab. Møderne i Nuuk er altid særdeles 
velbesøgte med ind imellem op mod 90-100 deltagere. Møde nr. 159 afholdtes i Køben-
havn på Statens Institut for Folkesundhed d. 19. november med temaer indenfor diabe-
tes og tuberkulose, men også med andre foredrag. Mødet var velbesøgt og den efterføl-
gende middag blev indtaget i foredragslokalerne. Detaljerede mødeprogrammer kan ses 
på www.gmsnet.dk.  
 
I 2011 udsendtes ”kvartalets tal fra GMS” 3 gange omhandlende tuberkulose, diabetes i 
bygder og små byer, og grønlandske skolebørns forbrug af slik og frugt. Forfattere og 
Marit og Anders skal igen ydes en særlig tak for indsatsen. Kvartalets tal skaber 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 eller læse dem via hjemmesiden. 
 
I 2011 er der forsvaret 2 ph.d.-afhandlinger indenfor grønlandsmedicinen og som noget 
særlig epokegørende foregik det ene forsvar i Nuuk. Det mindes jeg kun er foregået en 
gang tidligere indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Lægerne Malene Landbo 
Børresen (Hepatitis) og Michael Lynge Pedersen (Diabetes) ønskes tillykke. Afhandlinger-
ne kan ses på www.gmsnet.dk. Flere andre er i gang med nye ph.d.-projekter og senere 
i år forsvarer læge Ramon G. Jensen sin afhandling vedrørende mellemøresygdomme.      
 
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2011. Selskabets økonomi er fortsat i no-
genlunde balance dog med et mindre underskud. Selskabet har fortsat en rimelig formue 
og en kontingent stigning er derfor heller ikke aktuel i år. Selskabets største udgift er 
fortsat tidskriftet IJCH.  
 
Internationalt er der aktivitet i både IUCH, hvor der har været flere møder via Skype.  
Samtidig er der fortsat aktivitet i en del arbejdsgrupper under IUCH, men også i et andet 
forum INCHR (International Network for Circumpolar Health Researchers). Der arbejdes 

http://www.gmsnet.dk/
http://www.gmsnet.dk/
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fortsat på koordination mellem disse grupper som i al væsentlighed består af de samme 
personer.  
 
ICCH 15 afholdes i Fairbanks, Alaska, U.S.A fra d. 5.-10 august 2012 (se 
http://www.asch.cc/icch15_greeting.html). Abstrakt indkaldelse er afsluttet.  
 
NUNA MED 2013 er under planlægning og afholdes i Nuuk d. 7-9. september 2013. Se 
hjemmesiden www.nunamed.org.   
 
International Journal of Circumpolar Health (IJCH) overgår til at blive web-baseret og 
udkommer ikke mere som en papirudgave. Årsagen er naturligvis økonomi, men også 
det forhold at de fleste nu om dage alligevel kun søger på nettet. Hvorvidt vores tilskud 
til tidsskriftet derved nedsættes er nok tvivlsomt. Artiklerne som fortsat undergår peer-
review kan findes på hjemmesiden www.ijch.fi . GMS er sammen med Statens Institut for 
Folkesundhed og ”Grønlands Institut for Sundhedsforskning” (GIHR) medudgivere af 
tidsskriftet. GMS bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere som uæn-
dret er indekseret i Science Citation Index.  
 
Den bibliografiske hjemmeside www.aina.ucalgary.ca/chbd tilbyder fortsat, at man kan 
tilmelde sine publikationer. Hjemmesiden vedligeholdes af “The Canadian Institutes 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 
og annoncering af møder o.l.. 
 
Dette bliver min sidste beretning som formand, idet vi i bestyrelsen vil pege på Anders 
Koch som ny formand. Anders vil overtage hvervet under ICCH 15 i Fairbanks af prakti-
ske grunde. Her vil Anders ligeledes og sammen med Suzanne Møller blive GMS’s nye 
repræsentanter i IUCH’s bestyrelse.  
 
Bestyrelsen og lokalafdelingens bestyrelse har i det forløbne år igen ydet en stor indsats.  
 
En stor og særlig tak skal lyde til Inge-Merete Nielsen som nu takker af i bestyrelsen 
efter at have ydet en forbilledlig indsats over årene siden 1988. Endelig en særlig tak til 
Susanne Brenaa, SIF for assistance. 
 

 
Preben Homøe, d. 22. februar 2012   
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REGNSKAB 2011 OG BUDGET 2012 - GRØNLANDSMEDICINSK SELSKAB 

 
        
STATUS               
Kassebeholdning pr 1.1. 
2011 kr 94229,23    
Ændring   kr -6.343,69    
Kassebeholdning pr 1.1. 
2012 kr 87.885,54    

 
  
              

 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 
Indtægter       
Kontingent kr 63525 kr 57975 kr 56000 
Renter  kr 697,27 kr 603,01 kr  600 

Samlede indtægter kr 64222,27 kr 58578 kr  56600 

       
Udgifter       
IJCH kr 52110,1 kr 52178 kr 52500 
Mødeudgifter kr 6405,5 kr 4367,7 kr   5000 
Hjemmeside kr 180,25 kr 180 kr     500 
Lokalforeningen kr 4000 kr 4000 kr   4000 
Kontor kr 6137,5 kr 4196 kr   5000 

Samlede udgifter kr 68833,35 kr 64921,7 kr 67000 

        
        
                
ÅRETS RESULTAT       
Indtægter (hele året) kr 64222,27 kr 58578,01   
Udgifter (hele året) kr 68833,35 kr 64921,7   

Resultat   kr -4611,08 kr -6343,69    
 



 
 
 
 
 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling og medlemsmøde  
 

Lørdag den 24. marts 2012, kl. 10.00 – 15.00 
Statens Institut for Folkesundhed, Øster Farimagsgade 5A,  

Store mødelokale på 1. sal  
 
 

 
Program 
10.00 - 10.45 Generalforsamling (dagsorden se vedlagte) + kaffe 
  
11.00 - 12.00 Kåre Hendriksen, ph.d.–studerende, Innovation og Bæredygtighed, 

DTU Management 
 Bosætning og erhvervsgrundlag i Grønland. - Nye og overraskende tal, og 

også lidt fra sundhedsøkonomien. 
  
12.00 – 13.00 Frokost (tilmelding nødvendig, se vedlagte) 
  
13.00 - 13.20 Thomas van Overeem Hansen, biokemiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, RH. 
 Identifikation af mutationer involveret i arvelig brystkræft i Grønland. 
  
13.20 - 13.40 Eva Bonefeld Jørgensen, professor, Center for Arktisk Miljømedicin, Århus 

Universitet. 
 Perfluorinerede kemikalier er relateret til risiko for udvikling af brystcancer i 

grønlandsk inuit: Et case-control studium.  
  
13.40 - 14.00 Anna Jakobsen, forskningsårsstuderende, Aalborg. 
 Risikofaktorer for knogleskørhed i Grønland Hvad kan vi lære fra 

befolkningsundersøgelserne? 
  
14.00 - 14.20 Else Christensen, seniorforsker, Socialforskningsinstituttet. 
 Nakuusa – vi vil og vi kan. Foreløbige resultater fra en 

spørgeskemaundersøgelse af 39 unge, der deltog i UNICEF’s Youth Forum i 
Ilulissat oktober 2011. 

  
14.20 - 14.40 Ramon Gordon Jensen, læge, Øre-næse-halsafdelingen, Rigshospitalet. 
 Hvor skal vi hen for, at de kan høre os? Resultater og diskussion fra ph.d.-

afhandling. 
  
14.40 - 15.00 Johan Emdal Navne, ph.d.-studerende, Statens Serum Institut. 
 Invasiv pneumokoksygdom i Grønland – et igangværende ph.d.-studium. 
 
 
 
Bemærk: Parkering på pladsen gennem porten i Gammeltoftsgade 



 
 
 
 
 
 
Til Medlemmerne. 
 
Til Selskabets møde lørdag d. 24. marts 2012 vil der blive arrangeret frokost til  
110,00 kr. 
 

TILMELDING til og BETALING for frokosten bedes foretaget 

 
→ SENEST tirsdag d. 20. marts 2012 ← 

 
 

 
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. 24. marts 2012 
 
____  crosset check på 110,00 kr. vedlagt 
 
____  110,00 kr. gireret til konto  9 20 17 50 
 
____  110,00 kr. indsat på bankkonto 5501 8010412545  (Nordea) 
 
 

Slippen sendes til og check/giro/bankoverførsel adresseres til: 
 

INGE-MERETE NIELSEN 
HOLMEVEJ 87 
2860 SØBORG 

mailto:inge-merete.nielsen@dadlnet.dk
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