
 

 
Ønsker du at blive medlem af Grønlandsmedicinsk Sel-

skab? 

Det årlige kontingent udgør:  

For læger:   kr. 375,00 pr. år  

Ikke-læger:   kr. 275,00 pr. år 

70 år og derover/studerende: kr. 175,00 pr. år  

 

 

Navn ……………………………………………………… 

 

Stilling ……………………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………… 

 

e-mail ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Du kan tilmelde dig på: www.gmsnet.dk 

 

Eller sende et brev med oplysningerne til: 

 

Grønlandsmedicinsk Selskab 

c/o Center for Sundhedsforskning i Grønland 

Statens Institut for Folkesundhed 

Øster Farimagsgade 5 A, 2. 

DK-1399 København K 

Tlf. +45 3920 7777 

Fax +45 3920 8010 

mail@gmsnet.dk 

www.gmsnet.dk 

 

   

 
 
 
 
 

 

Har du lyst til at blive 
 

MEDLEM? 
 

Så læs HER ▬►▬►▬►▬►▬► 

 
 

 
 

 

www.gmsnet.dk 

mailto:mail@gmsnet.dk
http://www.gmsnet.dk/
http://www.gmsnet.dk/


Grønlandsmedicinsk Selskab er et videnskabe-

ligt selskab under Dansk Medicinsk Selskab. 

 

Selskabets ca. 250 medlemmer er ikke kun læger, men består 

af aktive og/eller interesserede i sundhedsfaglig forskning i 

Grønland og andre arktiske regioner. 

 

Selskabets formål er at virke for oplysning og debat om grøn-

landsmedicinske forhold og at fremme den sundhedsfaglige 

forskning i Grønland gennem information, koordinering og 

rådgivning, eller, som det blev formuleret ved Selskabets 

dannelse d. 4. juni 1970 ”…at fremme den humanbiologiske 

forskning i Grønland gennem information, koordinering og 

rådgivning, samt at knytte kontakt til international forskning 

af tilsvarende art”. 

 

En mere uddybende beskrivelse af Selskabets historie og bag-

grund kan findes i Grønlandsmedicinsk Selskabs 25-års 

jubilæumsskrift, der kan downloades fra Selskabets hjem-

meside. 

 

Grønlandsmedicinsk Selskab afholder et forårsmøde incl. 

generalforsamling og et efterårsmøde hvert år. Det er hel-

dagsmøder ofte med et bestemt tema, hvor grønlandsforskere 

fremlægger deres ideer og resultater. Der plejer at være en 

ivrig diskussionslyst og i forbindelse med frokost og kaffepau-

ser er der lejlighed til hyggeligt socialt samvær og gensyn 

med tidligere kolleger. 

 

Grønlandsmedicinsk Selskab har en lokalafdeling i Grøn-

land. 

Lokalafdelingens væsentligste opgave er at planlægge lokale  

møder med fokus på den grønlandske medicinske forskning, 

samt fremme forskningstiltag i Grønland. 

 

Der afholdes ca. 2 møder årligt, det ene inkl. generalforsam-

ling. Det er som regel aftenmøder ofte med bestemte temaer, 

og der afsluttes med middag, hvor der er lejlighed til socialt 

samvær. 

Nuna Med siden 1991 
I 1991 tog Grønlandsmedicinsk Selskab initiativ til afholdelse 

af en tværfaglig medicinsk konference i Nuuk. 

 

Det blev en stor succes, og vi har siden da i samarbejde med 

Grønlands Lægekredsforening og den grønlandske sygepleje-

organisation afholdt Nuna Med i Nuuk hvert 3. år, i 2003 

sammen med The 12th International Congress on Circumpolar 

Health (ICCH 12). 

 

Formålet med Nuna Med er i lighed med tidligere: 

- At præsentere aktuelle grønlandsmedicinske forsk-

ningsresultater. 

- At sætte aktuelle grønlandsmedicinske forsknings-

spørgsmål til debat i et tværfagligt forum i Grønland. 

- At fremme samarbejdet om sundhedsfaglig forskning i 

Grønland - mellem faggrupper og mellem sundhedsdi-

strikterne. 

 

 

Udover de nævnte møder modtager du som medlem periode-

vist et nyhedsbrev om begivenheder af interesse for grøn-

landsmedicinske sundhedsforhold og -forskning, nyhedsbrevet 

’Kvartalets Tal’ med et aktuelt forskningsresultat, trykte ver-

sioner af Grønlands Lægekredsforenings blad ’Nakorsanut’ 

samt links til International Journal of Circumpolar Health 

(IJCH) og Polarfronten. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


