Formandens beretning for året 2017-2018
Kære DSPM medlemmer.
Jeg vil hermed berette om året, der er gået:
I modsætning til foregående år, har selskabet i 2017 kun afholdt et enkelt medlemsmøde. Til gengæld var
der det første DSPM møde i Aarhus nogensinde. Sammen med Faglig Udvalg Folkesundhedsvidenskab ved
Aarhus Universitet havde vi inviteret professor em. Bjørn Holstein til at holde en forelæsning om sin forskning om social ulighed i sundhed blandt børn og unge. Forelæsningen havde titlen: “Ændringer i social ulighed i sundhed blandt børn og unge i de seneste 25 år: De nye forskningsfelter”. Mødet fandt sted 26. september, 2017 og blev efterfulgt af en paneldebat med deltagelse fra Aarhus Kommunes og VIVE. Herefter
var der en uformel reception med tid til snak og netværk.
Mødet var velbesøgte med deltagere fra mange forskellige institutioner, på tværs af sektorerne 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.
Bestyrelsen har siden sidste Generalforsamling afholdt to bestyrelsesmøder i oktober og januar. Bestyrelsens arbejde har været centreret omkring planlægning af nye medlemsaktiviteter, som Shooting Star foredragskonkurrencen i dag, diskussioner om profilering af selskabet samt arbejde med at samle oplægsholdere til et fælles nordisk symposium om social ulighed i sundhed ved ICBM konferencen i Santiago, Chile i
november 2018.
Efter en initial afvisning af symposiet er dets unikke bidrag nu blevet anerkendt af ICBM Scientific program
committee, der har inviteret symposiets foredragsholdere til at genoverveje at deltage. Dette kommer til at
kræve lidt arbejde og genovervejelse, da den første afvisning har gjort, at professor em. Finn Diderichsen,
der havde sagt ja til at være chair på symposiet, har nået at lægge andre planer. Vi arbejder på at få det til
at lykkes, da det ville være en betydeligt og vigtigt bidrag til ICBM konferencen og samtidig vil være en god
markering af de unikke samarbejdsflader mellem de nordiske selskaber.
Selskabet har pr. 1. juni 2018 67 medlemmer. Herudover modtager 150 personer nyheder og mødeindkaldelser gennem selskabets mailingliste. Lægeforeningen har siden sidst implementeret et nyt elektronisk
medlemssystem, som har betydet at registrering og håndtering af medlemskaber er blevet nemmere og
mere overskuelig. Der er i løbet af året kommet fem nye medlemmer. Desværre har vi også modtaget 10
udmeldelser i løbet af året. En mulig konsekvens af det nye elektroniske medlemskab, der også for medlemmerne har gjort det nemmere at melde sig ud.
Vi har i siden juli 2017 været så heldige, at Rikke Nicoline Stokholm, har fungeret som selskabets studentermedhjælper. Rikke er studerende ved Folkesundhedsvidenskab, AU og har netop afleveret sin bachelor.
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Rikke indsatsen gennem året.
Jeg har siden sommeren 2017 fungeret som Chair for ISBM Nominations Committee, der varetager nominering af personer til de centrale poster i ISBM’s Board og Executive Board. Dette har givet en større indblik i
det internationale selskabs aktiviteter og prioriteter, og opmærksomhed på nogle mulige samarbejder som
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vi i DSPM i de kommende år kan overveje, om vi vil gå mere aktivt ind i. Indstiftelsen af ISBM som non-profit selskab under tysk lov, som DSPM var med til at ratificere ved Governing Council mødet i Melbourne i
2016 er endnu ikke fuldt til ende bragt, men bliver det forhåbentlig inden konferencen i Chile.
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.
Vi har siden sidste GF haft glæden af at have Anne Sofie Friberg i DSPM’s bestyrelse. Anne Sofie er ph.d.
studerende ved KB og Københavns Universitet og repræsenterer således vækstlaget i DSPM ind i bestyrelsen, som vi tidligere har besluttet at prioritere.
Bestyrelsen har ikke i indeværende år afholdt heldagsseminar, men vil genoptage denne aktivitet i 2019. En
udløber af sidste bestyrelsesseminar er den foredragskonkurrencen for kandidater indenfor den psykosociale medicins felt, der netop er blevet så fornemt afviklet.
Slutteligt skal der lyde en kæmpestor tak til den samlede bestyrelse for deres frivillige og ulønnede indsats
for at opfylde selskabets formål. En særlig tak skal lyde til Laust Hvas Mortensen for varetagelse af selskabets finanser.
Med denne GF udtræder Laust Hvas Mortensen og Julie Midtgaard af DSPM’s bestyrelse. De har ikke ønsket at genopstille efter mange års tro tjeneste og engagement i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give begge en stor tak for indsatsen og for at have samlet DSPM op og givet foreningen lederskab
for år tilbage på et tidspunkt, hvor der manglede nogen der kunne løfte den opgave. Tak.
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 gennem det seneste år har formået at løfte to nye opgaver med etablering af foredragskonkurrencen, som vi forventer bliver en tilbagevendende begivenhed, og det fælles nordiske symposium, som vi
håber at kunne få på plads til konferencen i Santiago.
DSPM’s tværgående dagsorden har et stort potentiale for at engagere sundhedsvidenskabelige studerende
og yngre forsker i tværgående debatter, der anerkender og udforsker bredden i det psykosociale felt. Dette
er et potentiale som vi vil arbejde dedikeret på at udvikle i det kommende år.
Således er det med glæde, at jeg takker for endnu et år som formand med lyst til fortsat at løfte arbejdet i
selskabet med den øvrige bestyrelse og med aktive medlemmer. Året vi går ind i nu vil være min sidste formandsperiode.
Mette Terp Høybye, Formand
7. juni 2018
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