På vegne af Sammenslutning af Professorer på Rigshospitalet inviteres til sommermøde i SPRH, hvor
Hanne Berg Ravn, Anders Perner og Kirsten Møller vil præsentere deres respektive forskningsenheder.
Onsdag d. 29. juni kl. 16:00‐18:30
RH repræsentationslokale ‐ Juliane Mariesvej 18, opg. 11, 5 sal., mødelokale 5.102
PROGRAM [mødeleder: Bo Feldt‐Rasmussen]
1. Velkommen
2. Information fra formanden
3. Input fra tre forskningsenheder
Hanne Berg Ravn: Etiske og regulatoriske aspekter af forskning på intensivpatienter og
thoraxanæstesiologisk forskning
Anders Perner: Intensivbehandling i organisatorisk perspektiv og forskning i multidisciplinær intensiv‐
behandling
Kirsten Møller: Intensivbehandling i historisk perspektiv og forskning i neurointensivbehandling
4. Debat
5. Stående buffet, uformel snak og samvær

Hanne Berg Ravn er professor, overlæge dr. med, PhD på Thoraxanæstesiologisk klinik, Rigs‐
hospitalet, og er den daglige leder af klinikkens forskningsgruppe. Forskningsområderne er
relateret til hjertekirurgi og efterfølgende intensiv terapi med de aspekter, der relaterer sig til
denne patientgruppe, med specielt fokus på kardiopulmonal bypass, herunder koagulation og
hæmostase, samt højre ventrikel fysiologi/patofysiologi.
Anders Perner er professor og overlæge på Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet, og leder
klinikkens forskningsenhed. Klinikkens forskningsfokus er programmer indeholdende store
kliniske forsøg, hvor resultaterne umiddelbart kan forbedre behandlingen af kritisk syge
patienter. Klinikken er derfor meget aktiv i Scandinavian Critical Care Trials Group og huser
CRIC (Center of Research in Intensive Care) og 6S, TRISS, CLASSIC og SUP‐ICU forsøgene.
Kirsten Møller er professor i neuroanæstesiologi og neurointensiv terapi, overlæge, ph.d.,
dr.med. Kirsten arbejder inden for neuroanæstesiologi og neurointensiv terapi med fokus på
patofysiologi ved kritisk neurologisk sygdom – hvad kan vi lære ud fra avanceret multimodal
neuromonitorering, og hvordan kan det hjælpe patienterne? Hvilke mekanismer fører til
alvorlige komplikationer og permanent hjerneskade hos intensivpatienter med akutte neuro‐
kirurgiske og neurologiske tilstande, og hvordan forebygges og behandles de bedst muligt?
Vi skal venligst bede om tilmelding (sprh.rigshospitalet@regionh.dk) mhp. traktement.
På bestyrelsen vegne,
Jens Lundgren
Formand
Tilmelding senest 20. juni til sprh.rigshospitalet@regionh.dk

