Der afholdes ordinært medlemsmøde og generalforsamling
Lørdag den 30. april 2022 kl. 10.00 – 15.00 dansk tid
Auditoriet ’Luftskibet’
Statens Institut for Folkesundhed
Studiestræde 6, 1455 Kbh. K
samt via Zoom link
https://us02web.zoom.us/j/81516990291?pwd=dDlNeUFMSHN3a05QRzVwNGdmdVNaZz09

Passcode 500189
Program version 2, 21.04.22
Kl. 10.00 - 10.45
10.45 – 11.15

11.15 – 11.45

Kl. 11.45 - 12.45
Kl. 12.45 – 15.00
Kl. 12.45 - 13.00
Kl. 13.00 - 13.15

Kl. 13.15 - 13.30

Kl. 13.30 – 13.45
Kl. 13.45 – 14.00
Kl. 14.00 - 14.15
Kl. 14.15 - 14.30
Kl. 14.30 – 14.45

Kl. 14.45 – 15.00

Generalforsamling inkl. årsberetning
Se separat program
Den uforstyrrede grønlandske natur og klimaforandringer – hvad fortæller 25 års observationer os?
Torben Røjle Christensen, professor, Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi, Århus Universitet
Kold og gammel: Grønlandshajens biologi og alder
John Fleng Steffensen, professor, Biologisk Institut, Marine Biological
Section, Københavns Universitet
Frokost (gratis, men kræver tilmelding på
https://forms.gle/btkSG9F5S89y2ZKs5 senest mandag d. 25.04.22)
NUNAMED-foredragskonkurrence for yngre grønlandsforskere:
Infektiøs endocarditis blandt Inuit i Grønland, Alaska og Canada
Christine Alsfelt, tandlæge, MPH
Salivary gland tumors in the Greenlandic inuit population from 1985 to
2019
Carl Frederik Haugaard, 1. reservelæge
Prevalence of peripheral and cardiovascular autonomic neuropathy in
Greenland based on national normative reference data
Marie Mathilde Bjerg Christensen, læge, ph.d.-studerende
Kaffepause
Syphilis in Greenland 2015-2019
Marianne Welzel Andersen, læge
Laktoseintolerans i Grønland
Símun Niclasen
Antibody response following vaccination against COVID-19 in Greenland
Mie Møller, læge, PhD-studerende
Evakueret ud af Det Grønlandske Sundhedsvæsen. En 30- og 365-dages
follow-up
Elise Mølleskov, læge
Votering og afslutning

16. april 2022
Til medlemmerne
Hermed indkaldes til generalforsamling og ordinært forårsmøde lørdag den 30. april 2022 kl.
10.00 – 15.00 dansk tid.
Generalforsamling kl. 10.00 – 10.45, derefter forårsmøde.

Dagsorden for generalforsamlingen:
 Valg af dirigent.
 Formandens beretning ved Anders Koch inkl. beretning fra the International Union
for Circumpolar Health (udsendes)
 Godkendelse af regnskab 2021 ved kasserer Anne-Sophie Homøe
 Budget for 2022 og fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår fgl.:
o Kontingentet holdes uændret
 Forslag fra bestyrelsen
o Ingen nye forslag
 Valg til bestyrelsen:
o Bestyrelsesmedlemmerne Anders Koch og Karen Bjørn-Mortensen afgår efter tur, begge genopstiller (bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år)
o Eventuelle andre kandidater kan melde sig til generalforsamlingen
 Valg af suppleanter:
o Suppleanter Christine Ingemann og Henning Bundgaard er på valg (suppleanter er på valg hvert år). Begge genopstiller
o Eventuelle andre kandidater kan melde sig til generalforsamlingen
 Valg af revisor: Revisor Assia Brandrup-Lukanow er på valg og genopstiller (revisor på
valg hvert år). Evt. andre kandidater kan melde sig til generalforsamlingen
 Eventuelt
Mvh. Bestyrelsen

www.gmsnet.dk

BERETNING FOR 2021
Medlemmer
Grønlandsmedicinsk Selskab havde ved årsskiftet 179 officielle medlemmer. Dette er en beskeden tilbagegang fra årene før, hvor tallene var 2017-18 (188), 2018-19 (190), 2019-2020
(183) og 2020-2021 (184), som alle var lidt mindre end i årene 2015-16 (212) og 2016-17
(198). For årsskiftet 2021-22 er (med tal i parentes for 2019) 103 (105) ordinære fuldt betalende medlemmer, 14 er pensionister (11) og 33 > 70 år (34), 2 (3) er udlandsboende, 7 (7)
er ekstraordinære og 20 (24) er ikke-lægelige medlemmer.
Møder i selskabet
2021 var også for Grønlandsmedicinsk Selskab i lighed med 2020 præget af COVID-19. Sædvanligvis holdes to møder i Danmark og to i Lokalafdelingen i Grønland, og dette kunne ikke
rigtigt lade sig gøre i 2020, men i 2021 blev der faktisk afholdt to møder i København og to
møder i Grønland. Det første møde i lokalafdelingen Grønland var møde nr. 192 d. 13.04.21 i
Pikialaarfik, Center for Sundhedsforskning, Ilisimatusarfik, Nuuk, hvor 5 PhD-projekter, der
udføres af PhD-studerende tilknyttet centret, blev præsenteret.
Årets næste møde var møde nr. 193 i København d. 26.05.21. Dette var ordinært forårsmøde
og generalforsamling som blev afholdt som virtuelt aftenmøde. Mødets emner var atopisk
dermatitis, diabetisk nyresygdom, effekt af pneumokokvaccine og et populærtvidenskabeligt
indlæg om Tarajoq, Grønlands nye forskningsskib. Ved generalforsamlingen afgik efter tur bestyrelsesmedlemmerne Marit Eika Jørgensen og Sascha Wilk Michelsen og revisor Kim Moesgaard Iburg. Ingen af disse ønskede genvalg. I stedet blev valgt Anne-Sophie Homøe og Ninna
Senftleber som bestyrelsesmedlemmer og Assia Brandrup-Lukanow blev valgt som revisor.
Som suppleanter, der er på valg hvert år, blev Christine Ingemann (genvalg) og Henning
Bundgaard valgt, efter at tidligere suppleant Anne-Sophie Homøe var blevet valgt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen siger et stort tak til Marit, Sascha og Kim for mange års stor indsats for selskabet. Kontingentet forblev uændret.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Anders Koch som formand, Anne-Sophie Homøe som kasserer, Stig Andersen som sekretær. Bestyrelsen består herudover af de menige
medlemmer Gert Mulvad, Preben Homøe, Karen Bjørn-Mortensen og Ninna Senftleber.
Møde nr. 194 var igen i Lokalafdelingen i Nuuk d. 22.09.22, hvor Steno Diabetes Center i
Grønland samt projekter om diabetes, diabetisk retinopati, hjerteflimmer, hjerteinsufficiens og
sucrose-intolerans blev præsenteret.
Møde nr. 195 blev det største møde i selskabet i årtier, nemlig det længe ventede 50-års Jubilæumssymposium, der blev afholdt 27.11.21 i Festauditoriet på den tidligere Landbohøjskole
i København, nu Københavns Universitet. Mødet var efter bestyrelsens opfattelse en stor succes med en lang række festlige og oplagte indslag fra Grønland og Danmark med et stort antal
tilhørere. I alt blev afholdt 11 indlæg – bestemt ikke strengt videnskabelige, men om så forskellige emner som Grønlandsmedicinsk Selskabs historie, lægearbejde i Grønland, sundhed i
Grønland over tid, circumpolart samarbejde og sjove anekdoter fra feltarbejde. Herudover blev
afholdt en paneldiskussion om fremtidens forskning i Grønland og et perspektivoplæg om
Grønlandsmedicinsk Selskab i de næste 50 år. Dagen blev afsluttet med en (efter bestyrelsens
opfattelse) fantastisk aften på Restaurant Foodoir på Østerbro med musikalsk indlæg af Aviaja
Lumholt. Begivenheden blev streamet til Grønland, hvorfra flere oplæg blev holdt, og hvor en

del af selskabets medlemmer deltog fra auditoriet på Pikialaarfik, Center for Sundhedsforskning på Ilisimatusarfik i Nuuk.
I anledning af jubilæet blev udgivet en jubilæumsbog, der blev uddelt på symposiet. Medlemmer af selskabet, der ikke var til stede ved symposiet og som ikke kommer til generalforsamlingen 30. april 2022, kan få tilsendt bogen ved at sende en mail med adresse til
post@gmsnet.dk, idet bestyrelsen ikke har en opdateret adresseliste på medlemmerne.
Bestyrelsen i lokalafdelingen består af Gert Mulvad (formand), Mikael Lynge Petersen, Inuuti
Fleischer, Christine Ingemann og Ingelise Olesen. Møderne i Nuuk er altid særdeles velbesøgte
med ind imellem op mod 90-100 deltagere. Der er adgang for alle uanset medlemskab og deltagerne opfordres ved møderne til at blive medlemmer af selskabet.
’Kvartalets tal’
I 2019 vendte nyhedsbrevet ’Kvartalets Tal fra GMS’ stærkt tilbage efter en lidt ufrivillig pause
i 2017 og 2018, hvor Kvartalets Tal kun udkom med ét nummer i 2018. I 2020 blev Kvartalets
Tal udsendt 3 gange med titlerne ‘Strålebehandling i de arktiske egne‘; ‘Selvmordsforsøg,
overgreb, rygning og kost – der er stadig store udfordringer for folkesundheden i Grønland‘ og
’ Mythbuster: Omega-3 fedtsyrer beskytter ikke grønlænderne imod hjertekarsygdom’. I 2021
led Kvartalets Tal lidt af udskiftning på posten efter en trofast indsats siden 2010 af Marit Eika
Jørgensen som tovholder, hvorfor Kvartalets Tal kun udkom én gang i 2021 om ’Forældres
opfattelse og håndtering af mellemørebetændelse‘, skrevet af læge, Ph.D. Malene Demant.
Kvartalets Tal skaber debat og opmærksomhed overvejende i Grønland og refereres ofte i
landsdækkende medier som f.eks. KNR og Sermitsiaq. Opmærksomhed 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 bredere skare i Grønland. Det er selskabet naturligvis taknemmelige for. Forfattere til artikler og forskningsresultater opfordres til
at henvende sig til Karen Bjørn-Mortensen eller Ninna Senftleber fra bestyrelsen (kontaktoplysninger på selskabets hjemmeside), hvis man ønsker et forskningsresultat præsenteret i
’Kvartalets Tal’. Kvartalets Tal 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.
Økonomi
Økonomien har for en gangs skyld vist et underskud i 2021, hvilket er tilsigtet. Underskuddet
blev på 108.219,98 og skyldes altovervejende jubilæumssymposiet i november 2021 og jubilæumshæftet. I årene før har økonomien været holdt i ro siden 2014 med enten balance eller
overskud for de enkelte år. Dette skal dog ses på baggrund af, at regnskabet over en årrække
forud for 2014 udviste underskud.
Der har i de foregående år været diskuteret i bestyrelsen, om kontingentet skulle nedsættes,
da egenkapitalen var af en vis størrelse og der var fin balance i regnskabet. Det er dog hvert
år blevet besluttet at fastholde kontingentets størrelse, idet selskabet dels arrangerede ICCHkongres i 2018, hvortil der krævedes en form for underskudsgaranti, dels skulle afholdes jubilæumssymposium i 2021, som vi valgte at bruge en del penge på.
At der i årene 2014-20 er kommet balance i økonomien skyldes, at udgifterne til tidsskriftet
International Journal of Circumpolar Health (IJCH) var faldet med 50% i forhold til før da, dels
på grund af overgang til elektronisk udgivelse, dels at institutioner som f.eks. universiteter kan
støtte bladet økonomisk.
Budgettet for 2022 viser også et underskud, men dette skyldes, at Grønlandsmedicinsk Selskab i lighed med tidligere afholder præ-nunamed-foredragskonkurrence, hvor førstepræmien
på 10.000 kr. som tilskud til deltagelse gives af NUNAMED-konferencen, mens 2. og 3. præmierne hver på kr. 5.000 gives af Grønlandsmedicinsk Selskab. Samtidigt foreslås det at Grønlandsmedicinsk Selskab, også i lighed med tidligere, giver et tilskud til et særnummer af ’Polarfronten’, der skrives om NUNAMED-konferencen.

For ICCH17-kongressen, hvor regnskabet ikke er afsluttet endnu pga. enkelte udeståender,
endnu ikke opkrævede poster, var den samlede omsætning ca. 1.600.000 kr. hvoraf et overskud på ca. 200.000 fortsat forventes.
Afhandlinger
Der blev ikke forsvaret afhandlinger indenfor grønlandsmedicinske emner i 2021.
Arktiske kongresser
Næste NUNAMED bliver 30. september – 2. oktober 2022 i Nuuk. Forberedelserne er godt i
gang. Programmet er ved at blive lagt, mange workshops er arrangeret eller ved at blive det,
og plenumforedrag er fastlagt. Forud for kongressen bliver der afholdt PhD-skole. Tilmelding til
såvel deltagelse som af abstracts er nu mulig. Hvis man har lyst til at arrangere en workshop,
skal man blot kontakte arrangørerne. Se www.nunamed.org. Alle opfordres naturligvis til deltagelse i denne særdeles vigtige konference.
Internationalt samarbejde og tidsskriftet (IJCH)
IUCH (The International Union for Circumpolar Health) skiftede bestyrelse i forbindelse med
ICCH17-kongressen i København i 2018. Professor Mikhail Voevoda, Novosibirsk, Rusland,
(The Russian Academy of Polar Medicine) har siden 2018 været præsident efter Anders Koch.
Det er tradition, at det land/videnskabelige selskab, der næste gang arrangerer ICCHkongressen, indtager formandsposten for den kommende periode indtil næste ICCH-kongres.
Udover formanden (Anders Koch) repræsenterer Suzanne Møller GMS i IUCH-bestyrelsen.
Det blev i 2018 aftalt i IUCH-bestyrelsen, at Anders Koch som ’Past President’ (et meget amerikansk begreb) i den aktuelle periode havde en mere aktiv rolle end sædvanligt med at hjælpe
russerne med bestyrelsesarbejde og afholdelsen af den næste ICCH-kongres. Mikhail Voevoda
har således mest arbejdet med det lokale arbejde med at arrangere ICCH-kongressen, mens
formandsrollen i IUCH-arbejdet i højere grad har været varetaget af Anders Koch.
IUCH’s primære opgave er at sikre de 3-årige ICCH-kongresser. IUCH-bestyrelsen har været
ganske aktive i de forløbne når med at sikre den kommende kongres, der var planlagt at skulle
afholdes i Sct. Petersborg, først i 2021 som vanligt, men pga. COVID-19 udskudt til 2022.
Bestyrelsen har dog måttet presse ganske meget på for at få de russiske arrangører til at fastlægge præcise datoer, reservere kongreslokation, foreslå program og ikke mindst budget.
Først i efteråret 2021 lykkedes det at få reserveret datoer for kongressen, som initielt skulle
være i juni 2022, men som pga. yderligere forsinkelse fra russisk side i februar 2022 blev udskudt til august 2022. Samtidigt blev reserveret kongrescenter. Der blev fortsat ikke præsenteret budget, men det blev erklæret fra lokalarrangørernes side, at der var opnået tilstrækkeligt økonomisk støtte fra officielle kilder i Rusland til at kongressen kunne afholdes.
Således var en officiel IUCH-erklæring om afholdelse af kongressen klar til at blive udsendt om
morgenen d. 24. februar 2022, men som bekendt havde Rusland samme nat invaderet Ukraine.
I de næste dage diskuterede IUCH-bestyrelsen derfor indgående, om kongressen kunne holdes
fysisk i Rusland, men hvor ikke-russiske deltagere kunne deltage virtuelt. Der blev også taget
kontakt til Politiets Efterretningstjeneste, om dette ville kunne lade sig gøre, men i løbet af de
efterfølgende dage stod det klart, at IUCH ikke kunne stå som arrangør af en konference i Rusland, uagtet at det konkrete arbejde med kongressen ville blive varetaget af en lokalkomité.
Kongressen i Rusland blev derfor aflyst, og det canadiske selskab for circumpolar sundhed,
som efter planen skulle arrangere kongres efter Rusland, påtog sig at arrangere denne i 2023
eller 2024, hvilket endnu ikke er fastlagt. Hvis forholdene i Rusland har nået en form for normalitet derefter, er det planen at lade Rusland arrangere kongressen 3 år efter kongressen i
Canada. Hvis ikke, vil det være Alaska.
IUCH har på sin hjemmeside www.iuch.net lagt en erklæring hvor man forklarer, at kongressen har måttet aflyses pga. krigen i Ukraine.

Der er enighed i IUCH-bestyrelsen om at vi så vidt muligt fortsætter det gode videnskabelige
samarbejde med de individuelle russiske forskere om circumpolar sundhed men at alle officielle
samarbejder i de omfang de er omfattet af sanktioner mv. naturligvis ikke foregår.
IUCH arrangerede i 2021 webinaret Circumpolar perspectives on the COVID-19 Pandemic: Moving beyond the numbers med deltagelse fra Alaska, Canada, Norge og Grønland med god deltagelse fra den circumpolare verden. Seminaret kan ses på
https://www.youtube.com/watch?v=rex0OWnotss.
Af legale grunde i forbindelse med afholdelse af kongresser i universitetsregi i Finland fik IUCH
ingen indtægter fra ICCH-kongressen i Oulu 2015, og det har derfor været vigtigt for bestyrelsen at være mådeholdne med udgifterne i den efterfølgende periode. ICCH17-kongressen i
2018 har til gengæld genereret et overskud til IUCH, men i stil med perioden før har ICCH været mådeholden med pengene i indeværende periode og kun holdt Skype/Zoom-møder i bestyrelsen udover at betale for deltagelse for en repræsentant i Arctic Council-møder, hvis dette
har været relevant.
IUCH’s hjemmeside er flyttet til samme platform i Danmark som Grønlandsmedicinsk Selskab,
idet den tidligere hosting, som var i Canada, stod for at blive opsagt.
IUCH er observatør i Arktisk råd (Arctic Council - AC). I 2020 havde IUCH en mere aktiv rolle
end vanligt i denne forbindelse, idet AC hurtigt i COVID-19 epidemien kastede lys på de særlige problemer, epidemien kunne skabe i arktiske egne. IUCH-bestyrelsen var således med til at
skrive et ’briefing document’ til rådets Senior Arctic Officers (SAOs) (https://arcticcouncil.org/en/news/covid-19-in-the-arctic-a-briefing-document-for-senior-arctic-officials/).
IUCH-medlemmer har deltaget i AC møder i 2021 hvilket har været billigere og nemmere end
før, idet alle møder har været virtuelle.
AC fungerer ikke aktuelt, idet de øvrige medlemslande ikke ønsker at fortsætte samarbejde
under det russiske formandskab.
Det skandinaviske selskab Nordic Society of Circumpolar Health, som dækker Norge, Sverige
og Finland, har Grønlandsmedicinsk selskab en bestyrelsespost i, men selskabet har ikke været
så aktivt i indeværende år, og hjemmesiden fungerer ikke aktuelt.
Circumpolar Health Research Network (CircHNet), en sammenslutning af circumpolare sundhedsforskere 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 betaler 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 2020
1,228 mod 1,217 i 2019, 1,055 i 2017, og 1,14 i 2016. 5-års impact factor for tidsskriftet var i
2020 1,663 mod 1,755 i 2019. GMS’ bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at publicere
i IJCH.
I 2022 udkommer Proceedings (abstracts) fra ICCH17-kongressen i København i et særnummer af IJCH. Dette har været ualmindelig lang tid undervejs, hvilket skyldes forskellige faktorer, herunder også et meget langsommeligt forlagsarbejde. Proceedings skal nok mest ses som
et dokument fra kongressen for eftertiden, idet abstracts som sådan nok er forældede. Men
det er vigtigt for kontinuiteten af kongresserne at deres indhold er dokumenterede, idet flere
af de tidligere kongressers hjemmesider nu er lukkede.

Hjemmeside
GMS hjemmesiden www.gmsnet.dk har fået en større overhaling i 2017 ved læge Anne-Sophie
Homøe, der nu sammen med Anders Koch og Ninna Senftleber er webredaktør. 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
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsens og lokalafdelingens medlemmer for en aktiv indsats i
2021, særligt i forbindelse med jubilæet, hvor planlægning og afholdelse af jubilæumssymposiet og ikke mindst udgivelsen af jubilæumshæftet krævede større indsatser. Samtidigt siger vi
stort tak til de af selskabets medlemmer som holdt oplæg med symposiet og/eller bidrog med
veloplagte indlæg til hæftet. Endeligt takker vi de afgående bestyrelsesmedlemmer Marit Eika
Jørgensen og Sascha Wilk Michelsen og revisor Kim Moesgaard Iburg for deres store indsatser
for selskabet igennem årene.
Anders Koch, d. 16. april 2022
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Kassebeholdning pr 1.1.2021
Ændring

Kassebeholdning pr 1.1.2022

kr.
kr.
kr.

Indtægter

Regnskab 2021
Budget 2022
kr.
50.550,00 kr.

Budget 2021
50.000 kr.

50.000,00

kr.

50.000 kr.

50.000,00

Kontingent

I alt
Udgifter

Forårsmøde (afholdt virtuelt 2021)
Kontor og IT
Jubilæum
IJCH (Int. J. Circumpolar Health)
Foredragskonkurrende (NunaMed)
Særnummer af Polarfronten (NunaMed 2022)
Lokalforeningen

233.693,10
-108.220,10
125.473,00

Forventede overskud ICCH17

50.550,00 kr.

I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-58,75
-118.870,23
-35.841,00
-4.000,00
-158.769,98

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Årsresultat

kr.

-108.219,98 kr.

-7.000
-10.000
-37.000
-10.000
-10.000
-4.000
-78.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-10.000,00
-10.000,00
-20.000,00
-34.500,00
-4.000,00
-78.500,00

-28.000,00 kr.

-28.500,00

kr. 217.964,18

(udestående IT-udlæg foretaget af Anders Koch)
(betalt for både 2020 og 2021, opkrævninger kommet i 2021)
(2 x præmier à kr. 5.000)
(givet kr. 15.000 i 2019 til samme formål)

