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Præsidentens beretning 2021 - 2022 
 
Tiden i det sidste år er gået hurtigt, hvor vi har oplevet en nærnormalisering 
med bl.a. genoptagelse af fysiske møder. Det er nu sidste gang, at jeg som 
præsident for Selskabet skal aflægge beretning om dets virksomhed i det 
forgangne år.  
 
Mine år som præsident har været anderledes end for tidligere præsidenter, idet 
corona-epidemien har givet nogle udfordringer for selskabets aktiviteter. ”Den 
gamle dame”, som selskabet også kaldes, har på trods klaret sig uskadt 
igennem epidemien. Der har dog været ændringer i forhold til afvikling af 
foredragsaftenerne, som i perioder har været afholdt virtuelt, og nu fysisk med, 
indtil videre, mulighed for virtuel deltagelse. På grund af COVID-19 har det 
desuden været nødvendigt at aflyse to foredragsaftenener.  
 
2022 er af flere grunde et år vi har set frem til med spænding idet, det er året, 
hvor vi håber og planlægger at fejre Selskabets 250-års jubilæum. Programmet 
for både dagsmødet og festaftenen er næsten på plads, og jeg kan love, at det 
på alle måder bliver en mindeværdig jubilæumsmarkering, vi kan glæde os til.  
 
På trods af de udefra kommende udfordringer har bestyrelsen ligesom de øvrige 
år forsøgt at holde Selskabets aktiviteter i gang i overensstemmelse med de 
udstukne retningslinjer.  
 
Af formålsparagraffen for Det Medicinske Selskab i København fremgår, at det 
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, prisuddelinger 
og aktiviteter, som resumeres i det følgende. 
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Bestyrelsens arbejde i året der er gået 
Jeg har haft det privilegium at tjene som Selskabets præsident i knap to år, med 
Thomas Benfield som vicepræsident. Ved sidste generalforsamling blev 
bestyrelsen suppleret med 4 medlemmer, Merete Osler, Niels Saxtrup, Michel 
Christian Nemery og Kasper Iversen. Herudover er følgende medlemmer af 
bestyrelsen: Anne Mette Dons, Ida Hageman, Simon Francis Thomsen, Henrik 
Palm, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Line Kruckow, Lars Konge, Morten 
Hedegaard og Troels Boldt Rømer. Arbejdet med at udvikle og tilrettelægge 
aktiviteterne for selskabets medlemmer har vi delt mellem flere faste udvalg i 
bestyrelsen.  
 
Det lykkedes os at afholde det tidligere udsatte strategiseminar i efteråret. Her 
blev der bl.a. arbejdet med løsningsmodeller for opgaver og drøftelse af den 
fremtidige strategi, så vi sikrer bedst muligt fremadrettet at kunne arbejde med 
selskabets formål.  
For at sikre selskabets formål, er det afgørende, at Selskabet sikres fortsat 
medlemstilgang og vi drøftede, hvordan vi fanger de yngste lægers interesse for 
selskabet. En af måderne er, at vi inviterer yngre læger med til at være en aktiv 
del af selskabet. Stud.med. Troels Boldt Rømer har nu i to år været en del af 
bestyrelsen som stud.med.-bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan se, at det har 
været formålstjenligt at foretage vedtægtsændringer med udvidelse af 
bestyrelsen 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. Bestyrelsen er glade for at, at Troels 
på fornem vis har hjulpet med dette de seneste to år, og i aften glæder vi os til 
at byde velkommen til et nyt stud.med.-medlem af bestyrelsen.  
 
I forhold til de yngre medlemmer blev det på strategiseminaret besluttet, at 
fokusere på udarbejdelse af særlige tiltag for denne gruppe. Her i februar og 
marts måned har der derfor været afholdt følgende arrangementer:    

1. ”Karriere konsultation: Hvilken læge skal jeg være?”  
Her blev der afholdt præsentation af 5 lægelige specialer, og med 
efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål og efterfølgende mingle 
med både erfarne speciallæger og yngre læger i uddannelse.   

2. ”Bliv fiks til forskning: Forskerskole for medicinstuderende”   
Her blev de medicinstuderende præsenteret for, hvad der er vigtigt, når 
man kaster sig ud i klinisk forskning. Der var indlæg om, hvad der er et 
godt forskningsspørgsmål, hvordan man skriver den gode artikel og hvad 
redaktøren fokuserer på. Derudover var der orientering om protokoller, 
godkendelser og etik i forbindelse med forskningsprojekter.  
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Disse aktiviteter blev afholdt med stor succes og særligt det sidste var der stor 
tilslutning til.  
 

Medlemsantallet  
Medlemstallet har i flere år desværre været svagt vigende, men de nye 
aktiviteter med en stud.med.-repræsentant i bestyrelsen har gjort, at vi har fået 
bedre kontakt til de medicinstuderende via deres platforme. Det er derfor en 
glæde at se at medlemstallet er steget det seneste år til 2.307 medlemmer, 
hvilket er en lille stigning på 45 medlemmer (14. marts 2022). Vi vil derfor 
fortsat fremadrettet intensivere kontakten til potentielt nye medlemmer gennem 
de sociale medier, hvor vi vil forsøge at nå ud til gruppen via disse og andre 
kanaler.  

 
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 sidste års generalforsamling har der været planlagt 8 tirsdagsmøder, hvor 
2 desværre blev aflyst grundet corona. Herudover, har vi, som allerede nævnt, 
afholdt Karrierekonsultation og Forskerskole.    

I efteråret blev årets temadag den 29. oktober 2021 afholdt med emnet ”Børns 
trivsel”, hvor bl.a. mental sundhed, selvskade, angst, diagnosekultur m.v. blev 
belyst.  Temadagen blev afholdt med 90 deltagere. Fødselsdagsfesten blev 
afholdt samme aften med 86 deltagere.  

Som altid annonceres de videnskabelige møder på hjemmesiden og invitationen 
udsendes til medlemmerne i et nyhedsbrev. De sociale medier anvendes også, 
hvor møderne opslås på Facebook og LinkedIn, for at nå ud til flest mulige 
medlemmer.  
 
Planlægning af efterårets program er i fuld gang og der arbejdes på, at det 
bliver klart inden sommerferien.  

Fejringen af Selskabets 250-års jubilæum afholdes fredag den 28. oktober 2022 
med et jubilæumsmøde (dagsprogram) som afvikles her i Domus Medica. 
Fejringen om aftenen vil foregå i Moltkes Palæ. Som nævnt er programmet 
snart på plads, og vi glæder os til at annoncere det og fejre dagen sammen 
med jer.   
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Kandidatspeciale   
Traditionen tro havde vi igen i år den glæde at uddele årets pris for bedste 
kandidatspeciale på medicinstudiet. Vi modtog 22 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 fødselsdagsfesten den 29. oktober. 

Modtagere af prisen i 2021 var: 
• Filip Søskov Davidovski – 15.000 kr.  

Opgave: Prognostic Value of Layer-Specific Global Longitudinal Strain in 
patients undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. 

• Signe Falcon Søby – 10.000 kr.    
Opgave: Obesity, Weight Loss and Self-Reported Global Life Satisfaction. 

• Jens Laigaard – 5.000 kr.  
Opgave: Minimal clinically important differences in randomized clinical 
trials on pain management following total hip and knee arthroplasty. A 
systematic review.  
 

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 11. år i træk har vi uddelt skolarstipendier. Vi modtog 15 ansøgninger til 
dette stipendie og udvalgte de 3 bedste, som alle fik tildelt 60.000 kr.  
 

• Gerda Herdarskard 
Projekt: Endothel dysfunktion og behandlingsrelaterede alvorlige 
komplikationer hos børn og unge voksne med akut lymfoblastær 
leukæmi. 

• Moises Zdunek 
Projekt: Peripheral artery disease in Danish liver transplant recipient. 

• Ann Hou Sæter 
Projekt: Postoperative komplikationer efter akut operation for lyskebrok. 
 

Pris for Klinisk Forskning  
Prisen – Pris for Klinisk Forskning – blev for 4. gang uddelt. Prisen er oprettet af 
bestyrelsen, og formålet er at uddele en personlig pris på 50.000 kr. til en dansk 
lægevidenskabelig forsker, som har udøvet fremragende forskning på det 
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kliniske sundhedsvidenskabelige område. Man kan ikke selv ansøge om prisen, 
men skal indstilles til den af sit videnskabelige selskab eller arbejdssted.  
 
Prisen blev i 2021 uddelt ved fødselsdagsfesten til professor, overlæge, dr.med. 
Jacob Rosenberg.   
 

Rejsestipendier   
Bestyrelsen besluttede ligeledes tilbage 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 i 2021 uddelt til:  
• Rasmus Bo Hasselbalch  
• Jawad Haider Butt 

 

Jubilæumsbog  
Som tidligere nævnt fejres Selskabets 250-års jubilæum i slutningen af oktober 
måned med et jubilæumsmøde og en jubilæumsfest. Herudover vil fejringen 
også omfatte udgivelse af en jubilæumsbog i samarbejde med journalist Klaus 
Larsen og forlaget GAD Historika. Det vil være muligt at få et eksemplar af 
bogen ved deltagelse i fejringen af jubilæet.    
 

Tak 
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskolleger for et 
godt samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til Ida Hageman, som er på 
valg og ikke kan genvælges. Ida har bidraget til bestyrelsens arbejde igennem 
10 år, da hun har haft alle de mulige poster der er tilgængelige i bestyrelsen – 
dvs. Ida både været ordinært medlem, vicepræsident og præsident igennem 
årene. Derudover skal vi sige farvel til Troels, som har været selskabets første 
stud.med.-medlem af bestyrelsen. Troels har ligeledes ydet et stort stykke 
arbejde i bestyrelsen.  

Selv vil jer gerne sige tak til bestyrelsen og til Selskabets medlemmer for god og 
trofast opbakning og for 2 gode og udfordrende år som Selskabets præsident.  
 

København den 26. april 2022 

 

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


	Præsidentens beretning 2021 - 2022
	Bestyrelsens arbejde i året der er gået
	Medlemsantallet
	Tirsdagsmøder og temadag
	Kandidatspeciale
	Skolarstipendier
	Pris for Klinisk Forskning
	Rejsestipendier
	Jubilæumsbog
	Tak


