Præsidentens beretning 2020 - 2021
Tirsdag den 3. marts 2020 var en mærkværdig dag i Selskabets nyere historie.
Emnet for tirsdagsmødet var ”En kur for HIV-infektion” og blev holdt af Lektor,
PhD Ole Søgaard. Det blev det sidste ”rigtige” fysiske møde, der blev holdt i
KMS inden COVID-19 pandemien lukkede landet ned. Vi fortsatte med nogle
møder med begrænset adgang med maksimalt 40 deltagere inden vi gik rent
virtuelt.
Det var ikke lige det scenarie, jeg havde forestillet mig, da jeg i sin tid
accepterede vicepræsident- og senere præsidentskabet. Det er første gang og
med nogen forsinkelse, at jeg som præsident skal aflægge beretningen om
Selskabets aktiviteter i det seneste år. Et usædvanligt og hårdt år for ”Den
gamle dame”, som dog har taget det pænt. Med snart 250 år på bagen er det jo
ikke den første epidemi hun oplever og kan opliste COVID-19 epidemien
sammen med tidligere kolera-, koppe, polio- og influenzaepidemier.
250-års jubilæet til næste år nærmer sig med hastige skridt. Vi kan håbe på
nær-normalisering til den tid og glæde os over at jubilæet ikke er i år. Det
burde optimere chancerne for at holde en rigtig fest og fejre dette impressive
jubilæum af verdens ældste medicinske selskab på behørig vis.
Ældre damer skal passe på sig selv i disse tider og derfor har aktiviteterne som
skrevet også været neddroslet det seneste år grundet COVID-19. Bestyrelsen og
jeg har dog forsøgt efter bedste evne at passe godt på ”den gamle dame” og
holdt selskabets aktiviteter i gang i overensstemmelse med de udstukne
retningslinjer.
Af selskabets formålsparagraf fremgår, at vores vigtigste formål er:
1. At styrke lægestandens interesser for videnskabelig forskning og udbrede
kendskabet til lægevidenskabens fremskridt.
2. At virke udadtil for videnskaben og den offentlige sundhedspleje.
3. At være samlingssted for læger.
Disse formål plejer vi gennem en række videnskabelige møder og priser.
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Bestyrelsens arbejde i året der er gået
Og hvordan er det så gået?
Jeg har nu haft posten som præsident i knap et år, med Thomas Benfield som
vicepræsident. Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen suppleret med 4
medlemmer, Lars Konge, Simon Francis Thomsen og Anne Mette Dons som blev
valg til menigt medlem efter at have været selskabets præsident. Det 4.
medlem af bestyrelsen var en udvidelse med stud.med.-medlem Troels Boldt
Rømer. Herudover er følgende medlemmer af bestyrelsen: Lise Dyhr, Niklas Rye
Jørgensen, Ida Hageman, Henrik Palm, Anders Perner, Allan Linneberg, Morten
Hedegaard, Lisbet Rosenkrantz Hölmich og Line Kruckow. Arbejdet med at
udvikle og tilrettelægge aktiviteterne for selskabets medlemmer har vi delt
mellem flere faste udvalg i bestyrelsen.
Vi havde planlagt at afholde strategiseminar her i foråret, men dette er flyttet til
september måned. På strategiseminaret forventer vi at arbejde videre med,
hvordan vi i de næste år sikrer fokus på gennemgang af opgaver og drøftelse af
strategi samt sikre hvordan vi bedst muligt kan arbejde med selskabets formål.
For at sikre selskabets formål, er det væsentligt at vi får nye medlemmer, og vi
har drøftet, hvordan vi fanger de yngste lægers interesse i selskabet. En af
forudsætningerne er, at vi inviterer de yngre læger med til at være en aktiv del
af selskabet. Ved generalforsamlingen sidste år blev der derfor foretaget en
vedtægtsændring, hvor bestyrelsen blev udvidet med et stud.med.bestyrelsesmedlem. Et yngre bestyrelsesmedlem kan bidrage med nye ideer
samt hjælpe selskabet med at skabe netværket til de medicinstuderende og
kommende kolleger. Vi er i bestyrelsen glade for at stud. med. Troels Boldt
Rømer har påtaget sig at deltage i denne opgave.
På strategiseminaret i 2019 blev det derudover besluttet frem mod 2022 at
fokusere på:
• Sundhedsfremme og sundhedsoplysning – også med en mere folkelig
drejning.
• at fremme klinisk forskning
• medlemspleje og brugerinddragelse
I forhold til sundhedsfremme og sundhedsoplysning har der har været afholdt
møde med Folkeuniversitetet omkring et evt. samarbejde. Aftalen er, at de
kontakter os, når de skal udarbejde program og hvor vi bl.a. vil kunne bidrage
med emner og forslag til oplægsholdere.
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Medlemsantallet
Medlemstallet er desværre svagt vigende og på nuværende tidspunkt 2263 (9.
marts 2021). Det er et fald i forhold til medlemstallet i det seneste år på knap
150 medlemmer. En af grundene er formentlig, at vi på grund af COVID-19 ikke
har haft samme mulighed for at få kontakt til de yngre læger som følge af
aflysning af kandidatfesterne. Vi har her tidligere været til stede som vært og
repræsentant for KMS for bl.a. at fortælle om selskabet og dets fordele og
tilbyde medlemskab af vores selskab. Vi vil fremadrettet intensivere kontakten til
kommende medlemmer gennem de sociale medier, hvor vores stud.med.bestyrelsesmedlem vil forsøge at nå ud til gruppen via disse kanaler.
I 2020 spurgte vi i en periode medlemmerne om baggrunden for udmeldelse af
selskabet. Den væsentligste årsag til udmeldelse synes at være fraflytning fra
Københavnsområdet og reduceret mulighed for at deltage i møderne. Det sidste
håber vi bedres bl.a. ved genoptagelse af de fysiske tirsdagsmøder.
Tirsdagsmøder og temadag
Et af Selskabets formål er at udbrede kendskabet til lægevidenskabens
fremskridt, et formål der især udmøntes på tirsdagsmøderne og den årlige
temadag i oktober måned.
Siden september sidste år har der været holdt 8 møder. COVID-19 og deraf
medfølgende begrænsninger til større forsamlinger gjorde, at vi i 2020 var
nødsaget til at aflyse nogle af tirsdagsmøderne i foråret og et enkelt i efteråret.
I efteråret blev årets temadag den 26. oktober 2020 ændret til et webinar med
stor succes med 213 tilmeldte. Emnet var COVID-19 pandemien, hvor
oplægsholderne forsøgte at besvare spørgsmålene: Hvordan var og er det?
Hvad har vi lært? Hvordan er vi rustet? Hvad mangler vi at gøre? Hvordan bliver
det næste gang?
På grund af netop pandemien har vi konverteret forårets fysiske møder til
virtuelle møder med stor succes med rigtig god tilslutning. Der har dog været
flere tilmeldte end de som rent faktisk endte med at logge på foredragene.
Meget tyder på, at vi snart vil kunne mødes igen fysisk, men bestyrelsen vil
arbejde videre med et supplerende tilbud for mulighed for både fysisk og virtuel
deltagelse til de fremtidige møder.
Som altid annonceres de videnskabelige møder på hjemmesiden og invitationen
udsendes til medlemmerne i et nyhedsbrev. Selskabet lægger også opslag op
om møderne på Facebook og LinkedIn, for at nå flest mulige af vore
medlemmer.
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Planlægning af efterårets program er i fuld gang og der arbejdes på, at det
bliver klar inden sommerferien.
Temadag og fødselsdagsfesten er her i 2021 fastsat til fredag den 29. oktober,
hvor vi i år håber at kunne afholde både Temadag og Fødselsdagsfesten som
vanligt.
Kandidatspeciale
Traditionen tro havde vi igen i år den glæde at uddele årets pris for bedste
kandidatspeciale på medicinstudiet. Vi modtog 24 opgaver, hvor 3 blev udvalgt
til at præsentere deres opgaver og ”konkurrere” om priserne.
1. pris: 15.000 kr.
2. pris: 10.000 kr.
3. pris: 5.000 kr.
Præsentationerne var på et tirsdagsmøde og overrækkelse af priserne fandt
sted ved en middag for en begrænset skarre efter webinaret den 26. oktober.
Modtagere af prisen i 2020 var:
• Oliver Bundgaard Vad – 15.000 kr.

•

•

Opgave: Investigating the role of RBM20 in atrial fibrillation and atrial
cardiomyopathy.
Emil Ørskov Ipsen – 10.000 kr.

Opgave: Pioplitazone for prevention or delay of type 2 diabetes mellitus
and its associated complications in people at risk for the development of
type 2 diabetes mellitus.
Mathias Holsey Gramkow – 5.000 kr.

Opgave: Prognostic value of complementary biomarkers of
neurodegeneration in a mixed clinic cohort.

Vi håber at få lige så mange spændende opgaver i år og har allerede opfordret
de medicinstuderende ved Københavns Universitet til at indsende deres
kandidatspeciale.
Skolarstipendier
For 10. år i træk har vi uddelt skolarstipendier. Vi modtog 13 ansøgninger til
disse stipendier og udvalgte de 3 bedste, som alle fik tildelt 60.000 kr.
•

Sanam Safi

Projekt: Impact of transverse aortic arch (TTA) hypoplasia and
intervention type on late systemic hypertension (HTN) after coarctation
(CoA).
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•
•

Forskningssted: Samarbejde mellem Gentofte Hospital samt Boston
Children’s Hospital og Harvard Medical School.
Alma Scheel Wegener

Projekt: Malaria Hjertestudiet: Ultralydsscanning af halskarrene.
Forskningssted: Gentofte Hospital og Federal University of Acre, Brasilien
Nicolas Nørager Hernandez

Projekt: Dokumentere normale værdier og systemiske sygdomme med
cerebrale komplikationer.
Forskningssted: Rigshospitalet, Neurokirurgisk Klinik

Pris for Klinisk Forskning
Prisen – Pris for Klinisk Forskning - blev i 2017 oprettet af bestyrelsen. Formålet
er at uddele en personlig pris på 50.000 kr. til en dansk lægevidenskabelig
forsker, som har udøvet fremragende forskning på det kliniske
sundhedsvidenskabelige område. Man kan ikke selv ansøge om prisen, men skal
indstilles til den af sit videnskabelige selskab eller arbejdssted.
Prisen blev også i 2020 uddelt men denne gang på grund af pandemien ved en
middag med begrænset deltagelse efter webinaret den 26. oktober. Modtageren
var professor Rigmor Højland Jensen fra Dansk Hovedpine Center. Rigmor var
indstillet af professor Jes Olesen på vegne af Dansk Hovedpine Center bl.a. med
begrundelsen om hendes store arbejde inde for området. Rigmor var ligeledes
et meget velkendt ansigt i selskabet, da hun tidligere har været en del af
bestyrelsen og også været præsident i selskabet.
Rejsestipendier
Bestyrelsen besluttede ligeledes i 2017 at uddele et årligt beløb til
rejsestipendier på 25.000 kr. til Yngre Læger til studieophold i udlandet i
forbindelse med ph.d.-studium til dækning af udgifter til transport (til og fra
værtsinstitutionen – billigste rejsemåde), ophold og forsikringer for ansøgeren.
Disse rejsestipendier blev ikke uddelt i 2020 på grund af rejserestriktioner.
Det kommende jubilæum
Selskabets 250-års jubilæum næste år nærmer sig med hastige skridt, og det
skal som allerede nævnt fejres. Selskabets jubilæumsudvalg arbejder med
tilrettelæggelse af begivenheden med bl.a. udgivelse af en bog i samarbejde
med journalist Klaus Larsen og forlaget GAD Historika, et spændende
videnskabeligt program og en festlig aften.
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Tak
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskolleger for
et godt samarbejde i det forløbne år. Vi skal i år sige farvel til Lise Dyhr og
Niklas Rye Jørgensen, som har været med i bestyrelsen siden 2015, og dermed
så længe det er muligt iflg. vedtægterne. Derudover skal vi også sige farvel til
Anders Perner og Allan Linneberg, som ikke har ønsket genvalg. Jeg vil på egne
og bestyrelsens vegne gerne takke for jeres store arbejde i bestyrelsen igennem
årene. – Endelig tak til medlemmerne for at slutte trofast op om Selskabet og
dets aktiviteter i den mærkværdige tid.

København den 27. april 2021

Søren Møller, professor, overlæge, dr.med.
Præsident for Det Medicinske Selskab i København
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