Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 20. januar 2020
1. Møder i løbet af 2019
14. januar 2019: Ordinær generalforsamling, forudgået af ordinært møde, hvor temaet var Gennemgang af
enqueteresultatet med efterfølgende diskussion.
1. april 2019: Ordinært møde Perspektiver for en styrket forskningsindsats i Hovedstaden ved Regionsdirektør Svend
Særkjær samt Overhead og fondene ved Professor Liselotte Højgaard efterfulgt af paneldebat. Resume af debatten
kan findes på SPRH’s hjemmeside.
21. november 2019: Ordinært møde De private fondes rolle for karrierefremme af yngre forskere. Indlæg fra
Villumfonden ved forskningsdirektør Thomas Bjørnholm, fra Lundbeckfonden ved Senior vice president Jan Egebjerg
og Novo Nordisk Fonden ved Head of biomedical and health science research Niels-Henrik Holstein-Rathlou.
Efterfulgt af debat.
2. Medlemsnyt
- SPRH har pr. 1.1.20 i alt 128 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.
- Sammenslutningen har fået udviklet et logo for foreningen ved LOGODESIGN (Christian Baun), med mulighed
for at tegne copyright. Bestyrelsen udvalgte tre logoer og stemte om det ad to omgange.
- I 2019 gennemførte vi en selvbetalt spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer. Resultatet af
denne var den første af sin art og har været nyttig at anvende ved en del forskellige lejligheder.
Spørgeskemaets resultater kan downloades fra hjemmesiden.

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. Andre temaer har været kliniske adjunkt-stillinger og kliniske lektorater til ikke læger. Vi
bragte en sag op vedr videnskabelige tidsskrifter og sagen endte med at budgettet til licenser til videnskabelige
tidsskrifter er for 2020 blevet udvidet med 5 mio. kr., så vi grundlæggende kan opretholde de nuværende adgange til
videnskabelige tidsskrifter. En anden mere langsigtet proces er at prioritere i forhold til forlagenes prisstigninger i
årene fremover. Desuden hører man nyt fra RH’s forskningsråd og fra IKM’s institutleder. Formanden deltager også i
de månedlige møder mellem direktion og ledelsen af SUND.
4. Takker af
Det har været fredstid – og dermed tid for opbygning og fornyelse.
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