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Kære medlemmer,
Idet jeg takker for mit 4. (og sidste) år på formandsposten, skal jeg hermed redegøre for året, der er gået.
I lighed med foregående år, har selskabet afholdt tre møder med gratis afgang for alle interesserede:
1. Den 18. september 2013
Implementering af forskningsbaseret viden om sundhedsfremme og forebyggelse i praksis med
oplæg fra Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen (SIF), Katrine Finke (SST) og Anna Paldam Folker
(Psykiatrifonden).
2. Den 14. november 2013
Life Course Epidemiology med oplæg af Professor Diana Kuh (UK), Professor Bitte Modin
(Sverige) og Professor Thorkild I.A. Sørensen (DK).
3. Den 15. maj 2014
Realist Randomized Controlled Trials med oplæg Dr. Adam Fletcher (Cardiff School of Social
Sciences).
Alle tre møder var særdeles velbesøgte med deltagere fra mange forskellige institutioner og med forskellig
faglig baggrund – helt i selskabets ånd.
Selskabet gør fortsat brug af en studentermedhjælper (Stud.med. Kristine Jarden), som primært varetager
udsendelse af mail til selskabets medlemmer, når hun opfordres hertil af Bestyrelsen - typisk i forbindelse
med udsendelse af invitation til møder. Der skal lyde en stor tak til Kristine for hendes store indsats og
velvilje.
Samarbejdet med De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er fortsat lidt trægt og formentligt ikke optimalt
organiseret og vedligeholdt. Trods nogle henvendelser og forsøg på at smidiggøre samarbejdet, halter det
således endnu en smule efter med opdatering af korrekt oplysninger både på medlemmer og Bestyrelse,
ligesom DSPM møder af uransagelige grunde ikke optræder i LVS’ kalender.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til Bestyrelsen samlet for deres frivillige og ulønnede indsats for at
opfylde selskabets formål og en særlig tak til Charlotte, som af gode grunde ønsker at frafalde sin
Bestyrelsespost. En særlig tak skal også lyde til Laust for varetagelse af selskabets finanser.
Det er min vurdering, at DSPM – trods at meget mere sikkert kunne gøres i forhold til medlemsrekruttering
og -fastholdelse for at profilere og styrke selskabet – er velfungerende. Således er det med stolthed at jeg
takker for de fire år, som jeg har fået lov at virke som formand, og håber fortsat at kunne bidrage til
opfyldelse af selskabet potentiale som almindeligt bestyrelsesmedlem.
Julie Midtgaard, Formand
19. Juni 2014
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