DANSK SELSKAB FOR TROPEMEDICIN OG INTERNATIONAL SUNDHED
FORMANDENS BERETNING 2016-2017
Det forgangne bestyrelsesår har i høj grad været præget af forberedelserne op til selskabets 50 års
jubilæumssymposium 19. maj 2017. Bestyrelsen har gennem hele bestyrelsesåret arbejdet
utrætteligt på at sikre, at jubilæet blev behørigt markeret.
Ved generalforsamlingen 2016 hørte vi et særdeles interessant foredrag om sygdomsopfattelser i
Afrika af professor Susan Whyte. Denne sundhedsantropologiske vinkel blev taget godt imod og
bekræftede udviklingen i selskabets fokus fra overvejende ”klassisk” tropemedicin til en bredere,
interdisciplinær tilgang. Kristina Langholz, Nordsjællands Hospital/Statens Serum Institut blev valgt
til bestyrelsen. Pascal Magnussen, KU blev valgt til suppleant og Mahtab Chehri, Hvidovre Hospital
blev genvalgt som suppleant.
50 års jubilæumssymposiet fandt sted fredag 19. maj 2017, på årsdagen for den stiftende
generalforsamling i 1967. Bestyrelsen føler, at det såvel fagligt som på andre måder var en succes.
Symposiet var velbesøgt med ca. 100 deltagere. Efterfølgende blev der afholdt middag i
Munkekælderen på Frue Plads.
Bestyrelsen havde faciliteret, at Ugeskrift for Læger kort før symposiet udgav et temanummer om
tropemedicin. Temanummeret indeholdt 7 videnskabelige artikler om tropemedicin og global
sundhed samt en journalistisk artikel om medicinsk turisme.
På symposiet blev selskabets historie gennemgået af Ib Bygbjerg, og det var inspirerende for ”nyere”
medlemmer at høre, hvor engageret selskabet og dets medlemmer var i den lægelige
videreuddannelse og i udviklingsarbejde og -debat i de tidlige år, hvor tropemedicin som speciale
var anerkendt af Sundhedsstyrelsen og selskabet således var specialebærende. Samt at det trods
specialets nedlæggelse lykkedes at sikre tropemedicinens bevarelse i den infektionsmedicinske
speciallægeuddannelse, der fortsat indeholder et tropemedicinsk kursus.
Der var desuden faglige præsentationer indenfor en række tropemedicinske sygdomsområder, hvor
udviklingen blev gennemgået og væsentlige udfordringer for fremtiden blev beskrevet. Mange af
selskabets tidligere formænd bidrog. Professor Venkat Narayan fra Emory University holdt et
vidtrækkende foredrag om global sundhed i bred forstand, hvor han lagde vægt på vigtigheden af

en holistisk og tværfaglig, fremfor en sygdoms- og fagspecifik tilgang for at fremme sundhed på
globalt plan.
Symposiet blev afsluttet med en livlig debat, hvor de tilstedeværende diskuterede ideer til, hvordan
selskabet og fagpersoner kan sætte de sundhedsmæssige udfordringer i udviklingslande på
dagsordenen i Danmark. Der blev udtrykt stor støtte til selskabet som et fagligt organ, der kan
koordinere de noget spredte fagpersoner og faglige miljøer indenfor feltet her i landet.
Symposiet gav bestyrelsen megen inspiration til det fremtidige arbejde. Bestyrelsen vil fremover
arbejde videre på at samle ligesindede aktører i Danmark til at samarbejde om at afholde et
symposium om global sundhed, der gerne skulle blive en tilbagevendende begivenhed hvert eller
hvert andet år, første gang i 2019. Bestyrelsen ønsker i det hele taget en højere grad af aktiviteter i
regi af selskabet, og vil derfor invitere til en drøftelse af dette efter generalforsamlingen.
Konkret har symposiet øjensynlig også givet ”afkast” i form af ca. 30 nye medlemmer, der er
kommet til henover sommeren.

ADMINISTRATIVE OG ORGANISATORISKE FORHOLD
Regnskabet for 2016 kan ses i bilag til indkaldelsen og vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til aktiviteter fra medlemmerne. Selskabet vil meget
gerne støtte relevante aktiviteter, og der er midler til rådighed.
NB: For at sikre at de elektroniske medlemsudsendelser når frem, opfordres alle medlemmer i øvrigt
til (endnu engang) at give sekretæren besked ved ændringer i email.
Bestyrelsen vil gerne takke alle selskabets samarbejdspartnere for det gode samarbejde i årets løb,
især Københavns Universitet og Dansk Selskab for Parasitologi.
Tak til alle bestyrelsesmedlemmerne, og andre der har bidraget, for et godt samarbejde i det
forgangne år.
Desuden tak til alle selskabets medlemmer for den vedvarende interesse og opbakning.
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