
Formandens beretning ved SPRH generalforsamling d. 14. januar 2019 

 

1. Møder i løbet af 2018 

29. januar 2018: Ordinær generalforsamling, forudgået af ordinært møde, hvor temaet var Region, hospital 
og universitet – Hvordan forener vi forskningsstrategierne? Med indlæg fra forskningsansvarlig 
koncerndirektør Svend Hartling, formand for RHs forskningsstrategiske råd professor Jens Lundgren og 
dekan Ulla Wewer, efterfulgt af paneldebat med de tre indlægsholdere og sammenslutningens 
medlemmer.  

4. juni 2018: Sommer-sammenkomst på 15. sal i Mærsk-tårnet med foredrag af prof. Barbara Sahakian fra 
Cambridge University: Sex, Lies and Brain Scans 

21. november 2018: Medlemsmøde afholdt på Tribeca i Nord-Vest kvarteret, med foredragene Virtual 
Reality og Augmented Reality: Fremtidens medicinske arbejdsredskaber v. John Paulin Hansen, Professor, 
PhD, Leder af Human Factors forskningsgruppen, Management Engineering, DTU, og Innovation og 
simulation i lægeuddannelsen ved Lars Konge, Professor, CAMES- Copenhagen Academy for Medical 
Education and Simulation, SUND under hyggelige former efterfulgt af middag med vin.  

2. Medlemsnyt 

SPRH har pr. 1.1.19 i alt 124 medlemmer, hvilket er tæt på samtlige professorer ved RH. Kassereren 
fremsender invitation til alle nyudnævnte professorer med ansættelse ved RH om at blive medlemmer. 
Skulle vi have glemt nogen, modtager vi meget gerne påmindelser om det, så alle nye professorer kan føle 
sig velkomne i foreningen. 

Vi har med jeres indsats foretaget en opdatering af profilerne på hjemmesiden og har ønske om at udvikle 
et ”catchy” logo for foreningen. 

I december 18- januar 19 har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer. 
Resultatet af denne er blevet forelagt umiddelbart før GF. 

3. Kontaktudvalg samt SUND-RH møder 

SPRH sidder med ved månedlige kontaktudvalgsmøder med direktionen, hvor vi har bidraget til at få 
etableret en fælles RH-forsker mailliste, drøftet hvordan man kan støtte ansættelser af udenlandske 
ansøgere og til at etablere en template for RH’s professorers profiler; sidstnævnte skulle gerne komme op 
at stå snarest. Det har været drøftet, hvordan man bedst kan løse akademiske tvister, med named-person 
ordninger eller evt et akademisk råd og vi har fået gennemført at forskningsundersøgelser, hvor 
interventionen foregår på Patienthotellet, vil få værelsesprisen som for indlagte patienter. Desuden hører 
man nyt fra RH’s forskningsråd og fra IKM institutlederen.   

4. Boggaver 

SPRH har modtaget to bøger: Sex, Lies and Brain Scans  af Barbara Sahakian og Det syge væsen - hvordan 
det kan helbredes af Jes Olesen 
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