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1.

Møder i løbet af 2017

16. januar 2017: Ordinær generalforsamling
24. april 2017: Ekstraordinær generalforsamling, hvor man indvalgte nyt bestyrelsesmedlem, da Lars Bo
Nielsen rejste til Aarhus, samt vedtog en modernisering af foreningsvedtægterne.
Desuden ordinært møde, hvor temaerne var Forskningsudvalgets kommissorium, arbejde og uddelinger ved
formand for forskningsudvalget, professor Bo Feldt-Rasmussen samt The integration of precision medicine
in clinical research: CoPPO Copenhagen Prospective Personalized Oncology ved klinikchef, professor Ulrik
Lassen.
13. juni 2017: Ordinært møde om demens. Om Nationalt Videnscenter for Demens ved professor,
centerleder, dr.med. Gunhild Waldemar, Biomarkører ved demens ved professor, overlæge, dr.med. Steen
Hasselbalch, samt Arvelige demenssygdomme ved klinisk forskningslektor Jørgen E. Nielsen.
Planlagt i efteråret var også et besøg i Mærsk-tårnet, men det viste sig logistisk vanskeligt at arrangere, og
en del kolleger havde også allerede været på rundvisning i tårnet. Bestyrelsen havde også ønske om at
invitere Disruption eller Institut for Fremtidsforskning til et eftermiddagsarrangement, men fandt, at
udgiften til sådan et arrangement var prohibitivt for realisering.
29. november 2017: Medlemsmøde afholdt på La Esquina i Ryesgade med foredrag Reflections on a life at
the intersection of medicine science and policy ved Professor David Nutt, Centre for
Neuropsychopharmacology, Imperial College London, under hyggelige former med tapas og vin.

2.

Medlemsnyt

I løbet af det forgangne år har SPRH tilmeldt sig Lægeforeningens ordning for kontingentindbetalinger til
faglige foreninger. Det har for kassereren betydet en stor administrativ lettelse ikke at skulle jagte
restanter, og vi håber også, at medlemmerne er tilfredse med ordningen. SPRH har pr. 1.1.18 i alt 120
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 planlægger en opdatering af profilerne på hjemmesiden og har ønske om at udvikle et ”catchy” logo for
foreningen.
Professor & Lektorforening på SUND (APPA) blev etableret ved stiftende generalforsamling 26.10.2017,
hvor Thomas Mandrup-Poulsen blev valgt som formand. Foreløbig er 300 af de ca. 500
lektorer/professorer, der har hovedansættelse (mindst 50% ansættelse) på SUND, blevet medlemmer. Der
vil være minimalt overlap mellem medlemmer af SPRH og APPA. Bestyrelsen for SPRH har haft inviteret
APPAs formand til møde i bestyrelsen for at orientere om deres foreningsaktiviteter og formål.

3.

SPRH støtte til klinikchefudtalelse

SPRH udsendte støtteerklæring til klinikledelsernes skrivelse af 16.8.2017. Skrivelsen fremsendtes fredag d.
18.8.; støtten blev omtalt i P1 Radioavisen 21.8.17 kl. 12.00 (http://www.dr.dk/radio/p1/p1radioavisen/radioavisen-2017-08-21-12-00-2).

4.

Overhead, kommunikation og forskningsbudgettering

SPRH sidder med ved de månedlige kontaktudvalgsmøder med direktionen, hvor vi løbende drøfter bl.a.
overheadsagens udvikling, TUR-systemet, forskningsbudgettering mv. Det er SPRHs opfattelse, at der er
behov for en effektivisering af kommunikation vedr. forsknings- og undervisningsrelevante initiativer, ikke
mindst til nye forskningsledere, samt transparens vedr. bl.a. EU-finansierede projekter, og hvorledes man
forhandler fritagelse for overhead.

5.

Indstillinger

SPRH har indstillet til Svend Andersen Fonden, at professor Bente Klarlund Pedersen efter Niels Borregaard
bliver nyt medlem med lægefaglig ekspertise.

Rigshospitalet 29. januar 2018
Gitte Moos Knudsen
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