
Der afholdes ordinært forårsmedlemsmøde og generalforsamling 

 
Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.00 – 15.00 inkl. frokost, 

Statens institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 København K, 
Læreranstalten, 1. sal 

 
 

Kl. 10.00 - 10.45 Generalforsamling inkl. årsberetning (separat program) 

 
Kl. 10.45 - 11.15 

 
Det nye Steno Diabetes Center Grønland 
Jannik Hilsted, Chief Medical Officer, Novo Nordisk Fonden 
 

Kl. 11.15 - 12.00 Sermersuaq 2009 - en personlig beretning om at krydse indlandsisen 
uden guide 
Læge Sascha Wilk Michelsen, Statens Serum Institut 
 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 
 

Kl. 12.45 - 15.00 
 

12.45 - 13.00 
13.00 - 13.15 

 
13.15 - 13.30 

 
 
 

13.30 - 13.45 
 

13.45 - 14.00 
 

14.00 - 14.15 
 

14.15 - 14.30 
 
 

14.30 - 14.45 
 
 

14.45 - 15.00 

NUNAMED foredragskonkurrence: 
 
Nick Duelund: Synsscreening af børn i Grønland 
Ane Storch Jakobsen: Psykiatriske lidelser i Grønland 2018 – et register-
studie 
Ninna Senftleber: Traditional Diet Influences Erythrocyte Fatty Acids Dif-
ferentially across Genetic Variants of Fatty Acid Metabolism: The Green-
landic Inuit Health in Transition Cohort 
 
Kaffe og kage 
 
Malene Demant: Parental Perceptions and Management Strategies for 
Otitis Media In Greenland 
Maria Tvermosegaard: Do carriers of the common diabetogenic TBC1D4 
variant have increased risk of cardiovascular disease in Inuit in Greenland? 
Simon Imer Jespersen: Acute otitis media and pneumococcal vaccination – 
an observational cross-sectional study of otitis media among vaccinated 
and unvaccinated children in Greenland 
Marie Tindborg: Heart disease among Greenlandic children and young 
adults: A nationwide cohort study (pr. Skype) 
 
Afstemning/votering blandt tilhørerne og præmieoverrækkelse 

  

 

Mad og kaffe betales af Selskabet. Af hensyn til adgang til SSI og mad-
bestilling kræver det blot tilmelding, senest d. 1. april til Sascha Wilk 

Michelsen (swm@ssi.dk). 
 
 



 

 
 
 

 
 

April, 2019 

Til medlemmerne  

 

Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 6. april 2019 kl. 10.00 – 10.45. Sted: Statens 

institut for Folkesundhed, Studiestræde 6, 1455 København K. 

 

Efter generalforsamlingen afholdes selskabets videnskabelige forårsmøde med mad (tilmelding 

senest 1. april til Sascha Wilk Michelsen, swm@ssi.dk). 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

 Valg af dirigent. 

 Formandens beretning ved Anders Koch (udsendes)   

 Godkendelse af regnskab 2018 ved Marit Eika Jørgensen (udsendes) 

 Budget for 2019 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fgl.: 

o Kontingentet holdes uændret 

o Noget af kassebeholdningen bruges på jubilæum 2020 

o Studerende kan være medlem i selskabet gratis 

o Et fast beløb (kr. 5.000) afsættes pr. møde til delvis refusion af rejseudgifter 

for medlemmer bosat udenfor Sjælland. Skal ansøges hver gang. 

 Forslag fra bestyrelsen 

o Nedsættelse af kontingent til Foreningen af Lægevidenskabelige Selskaber 

for ikke-lægelige medlemmer 

 Jubilæum 2020 

 Valg til bestyrelsen: 

o Bestyrelsesmedlem Anders Koch afgår efter tur, og genopstiller.  

o Bestyrelsesmedlem Christina Viskum Lytken Larsen afgår efter tur og genop-

stiller ikke. Bestyrelsen foreslår, at suppleant Karen Bjørn-Mortensen vælges 

som bestyrelsesmedlem. 

o Andre kandidater kan melde sig til generalforsamlingen. 

 Valg af suppleanter: 

o Suppleanter Karen Bjørn-Mortensen og Anne-Sophie Homøe er på valg. 

Begge genopstiller 

o Eventuelle andre kandidater kan melde sig til generalforsamlingen.  

 Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kim Moesgaard Iburg.  

 Beretning fra the International Union of Circumpolar Health   

 Eventuelt 

 

Mvh. Bestyrelsen 



www.gmsnet.dk 

 

BERETNING FOR 2018 
 

 

Medlemmer 

Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 190 officielle medlemmer, en let reduktion 

fra 2015-16, hvor medlemstallet var 212, 198 i 2016-17, men det samme som i 2017-18 

(188). Heraf er (med tal i parentes for 2017) 112 (114) ordinære fuldt betalende medlemmer, 

21 er pensionister og 25 > 70 år (samlet tal for pensionister og ikke-erhvervsaktive 2017 27 + 

15 = 42), 3 (4) er udlandsboende, 7 (9) er ekstraordinære og 22 (19) er ikke-lægelige med-

lemmer. Indtil 2014 skete der et jævnt fald i medlemstallet efterfulgt af en stigning. Siden da 

er medlemstallet samlet set stagneret. 

 

 

Møder i selskabet 

I 2018 har der sædvanen tro været afholdt to videnskabelige møder i Danmark og ét i lokal-

foreningen i Grønland. Selskabets Møde nr. 182 var ordinært forårsmøde og generalforsam-

ling afholdt som aftensmøde i København 14. maj 2018, hvor der var indlæg om gasser og 

klimaforandringer, 2 professortiltrædelsesforelæsninger (Anders Koch, og Stig Andersen, Ilisi-

matusarfik), ICCH2018 og biobankregisterprojekt. Ved den samtidige generalforsamling gen-

valgtes Marit Eika Jørgensen, mens Inger Dahl-Petersen ikke genopstillede. I stedet blev valgt 

Sascha Wilk Michelsen, tidligere suppleant. Som suppleanter valgtes Karen Bjørn-Mortensen og 

Anne-Sophie Homøe, da Ramon Gordon Jensen ikke valgte at genopstille. Kim Moesgaard 

Iburg genvalgtes til revisor. Kontingentet forblev uændret. Møde nr.183 blev afholdt 24. maj i 

Nuuk, hvor emnerne var arbejdsmiljøet i fiske-og skaldyrsindustrien i Grønland, patientsikker-

hed og utilsigtede hændelser, graviditetsdiabetes og arktisk aldring. Møde nr. 184 blev af-

holdt 10. november i København, hvor hovedemnet var ’Highligts fra ICCH2018’ med 3 video-

plenumoplæg fra kongressen og 7 indlæg af ICCH-deltagere fra Danmark. Møde nr. 185 blev 

afholdt 22. november i Nuuk med indlæg om patientinvolvering, ICCH-åbningstale, diabetes, 

unge i Nuuk og viden om pengespil og ICCH-keynoteoplæg om at arbejde som læge fra Grøn-

land i Grønland. 

 

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

Mikael Lynge Petersen og Inuuti Fleischer. Møderne i Nuuk er altid særdeles velbesøgte med 

ind imellem op mod 90-100 deltagere. Der er adgang for alle uanset medlemskab og deltager-

ne opfordres ved møderne til at blive medlemmer af selskabet. 

 

 

’Kvartalets tal’ 

I 2017 og 2018 holdt ”Kvartalets tal fra GMS” lidt ufrivilligt pause og udkom ikke. Til gengæld 

er indsatsen intensiveret i 2018. Kvartalets tal skaber debat og opmærksomhed overvejende i 

Grønland og refereres ofte i landsdækkende medier som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærk-

somhed 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 brede-

re 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 forskningsresultat 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 

Økonomien har været holdt i ro, idet der hverken har været større eller uforudset træk på 

økonomien i 2018. Bestyrelsen besluttede i de foregående år at holde kontingentet uændret af 

hensyn til ICCH-kongressen: Da kongressens økonomi var usikker besluttede bestyrelsen at 

stille en underskudsgaranti for kongressen, og derfor ikke at regulere kontingentet. Dette blev 

imidlertid ikke nødvendigt, hvorfor der er genereret et mindre overskud i GMS i 2018. 

 

Samlet set har selskabets økonomi været holdt i ro siden 2014 med enten balance eller over-

skud for de enkelte år. Dette skal dog ses på baggrund af, at regnskabet over en årrække for-

ud for 2014 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 foreslog ved sidste general-

forsamling at bibeholde kontinentet af hensyn til ICCH17-kongres-forberedelserne, da økono-

mien i forbindelse hermed var usikker. Der blev ikke behov for denne underskudsgaranti, men 

bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes af hensyn til mulige særlige udgifter i forbin-

delse med GMS’ jubilæum i 2020. Kontingentstørrelsen vurderes dog løbende af bestyrelsen. 

 

I det foreslåede budget for 2019, der stort set balancerer, er indregnet præmie til NUNAMED-

foredragskonkurrencen samt lidt øgede udgifter til mødeaktiviteter. 

 

For ICCH17-kongressen, hvor regnskabet ikke er afsluttet endnu pga. udestående, endnu ikke 

opkrævede poster, var den samlede omsætning ca. 1.600.000 kr. hvoraf et overskud på ca. 

200.000 forventes. 

 

 

Afhandlinger 

Der blev ikke forsvaret akademiske afhandlinger indenfor grønlandsmedicinske emner i 2018. 

 

 

Arktiske kongresser 

Årets store begivenhed i Grønlandsmedicinsk Selskab var afholdelsen af ICCH-17-kongressen i 

Mærsk Tårnet på Panum Instituttet i København 12. – 15. august 2018. Såvel 2017 som 2018 

stod for Grønlandsmedicinsk Selskabs i ICCH-kongressens tegn og et stort stykke arbejde ble-

vet udført af en række arbejdsgrupper.  

 

Der var i alt 404 deltagere fordelt på 274 ordinære deltagere (68%, heraf 48% IUCH-

medlemmer (medlemmer af nationale selskaber) og 52% ikke-medlemmer), 69 studerende 

(17%, heraf 42% IUCH-medlemmer (medlemmer af nationale selskaber) og 58% ikke-

medlemmer), 18 en-dagsdeltagere, 4, der kun holdt keynote-oplæg, 3 observatører, 1 fra 

pressen (Nunatsiaq News, Canada), 16 medlemmer af organisationsgruppen og 8 frivillige 

hjælpere. 

 

Samlet vurderede bestyrelsen på baggrund af egne oplevelser, mundtlige kommentarer og 

indkomne skriftlige kommentarer ved evaluering, at kongressen var en succes! En beskrivelse 

blev givet ved efterårsmødet i Grønlandsmedicinsk Selskab, 2018. 

 

I 2021 er det planlagt, at IUCH-kongressen afholdes i Sankt Petersborg, Rusland. 

 

Næste store begivenhed i Grønlandsmedicinsk Selskab er NUNAMED 2018, der finder sted i 

dagene 5. – 7. oktober i Nuuk. Programmet er overordnet på plads (keynote speakers og plan-

lagte temasessioner), og tilmelding til deltagelse og indsendelse af abstracts vil være muligt 

ca. på det tidspunkt, denne beretning udsendes på www.nunamed.org. 

 

 

Internationalt samarbejde og tidsskriftet (IJCH) 

IUCH (The International Union for Circumpolar Health) skiftede bestyrelse i forbindelse med 

ICCH17-kongressen. Mikhail Voevoda, Novosibirsk, Rusland, er nu præsident efter Anders 

Koch. Det er tradition, at det land/videnskabelige selskab, der næste gang arrangerer ICCH-

kongressen, indtager formandsposten for den kommende 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 ICCH-kongres, 

som afholdes i Sankt Petersborg i 2021. 

 

Det er aftalt i IUCH-bestyrelsen, at Anders Koch i den kommende periode har en mere aktiv 

rolle end sædvanligt som ’Past President’ med at hjælpe russerne med afholdelsen af den næ-

ste ICCH-kongres. 

 

Af legale grunde i forbindelse med afholdelse af kongresser i universitetsregi i Finland fik IUCH 

ingen indtægter fra den forrige ICCH-konges, og det har derfor været vigtigt for bestyrelsen at 

være mådeholdne med udgifterne i den forløbne 3-års periode. Primære udgifter har været til 

deltagelse for lokale repræsentanter i Arctic Council møder, hvor IUCH er observatør, og et 2-

dages møde i København december 2017 (det eneste møde i perioden, der ikke var Skype-

møder). ICCH17-kongressen i 2018 har til gengæld genereret et overskud til 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 i 2017 

1,055 mod 1,14 i 2016 og 0,707 i 2015, hvilket formentligt skyldes, at der i 2015 blev publice-

ret et relativt stort antal ’proceedings’ fra ICCH-kongressen i Oulu i 2015, hvilket ikke øger 

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

 

 

Hjemmeside 

GMS hjemmesiden www.gmsnet.dk har fået en større overhaling i 2017 ved læge Anne-Sophie 

Homøe, der nu sammen med Anders Koch er webredaktør. Der mangler fortsat tekst fra den 

tidligere version, men der arbejdes herpå. Selskabets medlemmer opfordres til at orientere 

formand og webmaster Anders Koch om relevante links. Der findes allerede 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 

ganske særlig tak skal lyde til Pernille Homøe, de af GMS’ medlemmer og de frivillige, som 

gjorde en stor indsats op til og under ICCH-kongressen i 2018. 

 

 

Anders Koch, d. 03. april 2019 

http://www.gmsnet.dk/


 
REGNSKAB GRØNLANDSMEDICINSK SELSKAB 2018 / BUDGET 2019

STATUS

Kassebeholdning pr 1.1.2018 164.818,85kr.               

Ændring 24.207,87kr.                  

Kassebeholdning pr 23.1.2019 189.026,72kr.               

Regnskab 2018 Budget 2019

Indtægter Kontingent 54.025,00kr.                  50.000,00kr.               

I alt 54.025,00kr.                  50.000,00kr.               

Udgifter Medlemsmøder -6.631,17kr.                  -10.000,00kr.             

Foredragskonkurrence -10.000,00kr.             

Gaver -1.890,96kr.                  -2.000,00kr.               

Bestyrelse -kr.                              -2.500,00kr.               

Kontor -45,00kr.                        -500,00kr.                   

IJCH -17.250,00kr.                -17.250,00kr.             

Lokalforeningen -4.000,00kr.                  -4.000,00kr.               

I alt -29.817,13kr.                -46.250,00kr.             

Årsresultat 24.207,87kr.                  3.750,00kr.                 

 
 

 

 

3. april 2019 

 

Dato Kasserer Marit Eika Jørgensen Dato Revisor Kim Iburg 

 

 

 

 

 


