Formandens beretning for året 2015-2016
Kære DSPM medlemmer.
Jeg vil hermed berette om året, der er gået:
I lighed med foregående år, har selskabets kerneaktivitet været at afholde medlemsmøder med
gratis adgang for alle interesserede. I alt to ordinære medlemsmøder og to videnskabelige symposier blev det til, i året der er gået:
Den 29. juni 2015
Videnskabeligt symposium: Excercise & prostata cancer - om fysisk aktivitet og prostata cancer.
Senior Research Fellow Prue Cormie (Edith Cowan University Health and Wellness Institute, Australia), Principal Research Fellow Liam Bourke (Sheffield Hallam University, UK) og Dr. Jacob
Uth (Rigshospitalet, DK).
30. september 2015
Foredrag med Professor John Lynch (University of Adelaide, AU) under titlen: Simulating equity
interventions and their mechanisms in child health and development: Applications of causal
mediation analysis.
15. april 2016
Videnskabeligt symposium: Pro-environmental behaviour – the impact on Climate Change & Public health i samarbejde med Svensk Beteendemedicinsk Förening. Symposiet blev afholdt i Skåne og havde deltagere fra Sverige, Danmark, Finland og Holland.
6. juni 2016
Medlemsmøde om E-health interventions for addictive behavior med foredrag af Associate Professor Bridgette Bewick, (University of Leeds, UK) og Professor Steven Ondersmaa (Wayne State
University, USA), efterfulgt af paneldiskussion med deltagelse af Dr. Peter Dalum og Professor
Ulrik Becker.
Alle fire møder var særdeles velbesøgte med deltagere fra mange forskellige institutioner, på
tværs af sektorerne i det danske sundhedslandskab og med forskellig faglig baggrund – helt i selskabets ånd. De åbne og tværfaglige diskussioner, som muliggøres ved selskabets medlemsmøder,
er et særkende for selskabet gennem årene, til inspiration for mange der forsøger at løfte interdisciplinære udfordringer.
En stor tak til bestyrelsen for deres indsats med planlægning og afholdelse af disse møder.
Bestyrelsen har siden sidste Generalforsamling afholdt tre bestyrelsesmøder i september, december og marts. Bestyrelsens arbejde har været centreret omkring planlægning af medlemsaktiviteter og diskussioner om profilering af selskabet.
Selskabet har pr. 1. juni 2016 69 medlemmer. Herudover modtager 23 personer nyheder og mødeindkaldelser gennem selskabets mailingliste. Med den strukturerede indsats fra vores dedikerede studentermedhjælp Nanna Husted Jensen, er det løbende samarbejde med LVS omkring
medlemsregistrering og kontingent opkrævning forbedret. Nanna har formået at få styr på medlemslisterne og holde dem opdaterede. Vi har i Bestyrelsen diskuteret om selskabet fremover
skal differnetiere medlemskontingentet anderledes end det gøres i dag, hvilket er til beslutning
senere på denne generalforsamling.
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Det international selskab afholder ICBM i Melbourne til december under overskriften: Behavioral
Medicine - Making an Impact in the Modern World. Bestyrelsen har i forbindelse med kongressen
indstillet Professor Bjørn Holstein, SIF til en ISBM Life Time Achievement Award for hans kæmpe
indsats med forskning og undervisning indenfor psyksocial medicin i Danmark. Det er endnu ikke
klar om medlemmer af bestyrelsen deltager i årets kongres og det ISBM Governing Council møde
der afholdes umiddelbart inden kongressen.
Samarbejdet med vore nordiske nabo-selskaber er blevet styrket gennem året der er gået gennem et tættere samarbejde med det svenske SBF omkring det fælles videnskabelige symposium.
SBF har en stor del af sine medlemmer i Skåne regionen, og selskabet modtager som standard
invitation til alle DSPM’s medlemsmøder.
Et af de tilbagevendende dagsordenspunkter ved årets møder i Bestyrelsen har været ønsket om
at finder muligheder for at profilere selskabet bedre og bredere. Dette vil også være et fokusområde for året som kommer, hvor vi håber at kunne forankre selskabets arbejde bedre på tværs
af landet og søge at rekruttere flere medlemmer blandt studerende også.
Slutteligt skal der lyde en kæmpe stor tak til den samlede bestyrelse for deres frivillige og ulønnede indsats for at opfylde selskabets formål og en særlig tak til mangeårige medlemmer Ingelise Andersen og Martin Lindhart, der ikke genopstiller til DSPM’s bestyrelse. En særlig tak skal
også lyde til Laust Hvas Mortensen for varetagelse af selskabets finanser.
Det er min vurdering, at DSPM er et velfungerende og nødvendigt selskab i den sundhedsvidenskabelige debat i Danmark. Selskabet har et unikt potentiale, som det meget smukt udnytter
gennem medlemsmøderne, for at skabe diskussion på tværs af faglige skel og videnskabelige metoder. Særligt noterer jeg mig, at selskabet har formået gennem de afholdte arrangementer at
sætte fokus på og deltage i sundhedsdebatter, som er oppe i tiden, og som både praktikere og
forskere har engageret sig indgående i diskussionerne af under møderne.
Således er det med glæde, at jeg takker for endnu et år som formand med stor lyst til fortsat at
løfte arbejdet i selskabet med den øvrige bestyrelse og med aktive medlemmer.

Mette Terp Høybye, Formand
15. juni 2016

2

