DSGH Forskningsudvalg beretning 2016-2017
DSGH Forskningsudvalget består af følgende per september 2017: Henning Grønbæk
(formand, Aarhus), Lise Lotte Gluud (Hvidovre), Søren Schou Olesen (Ålborg), Jens
Kjeldsen (Odense), Johan Burisch (Nordsjællands Hospital, yngre læge repræsentant).
Der foreligger et kommissorium for forskningsudvalget der kan ses på DSGH’s hjemmeside,
samme sted findes referater fra udvalgets møder, beslutninger mv.
Aktiviteter 2015/2016
1) For at sikre rotation og fornyelse i forskningsudvalgets medlemmer har der været
følgende udskiftning: Aleksander Krag (Odense) og Palle Bekker (Rigshospitalet) er
afløst af Johan Burisch og Jens Kjeldsen. En stor tak til Aleksander Krag og Palle Bekker
for deres arbejde og engagement i forskningsudvalget.
2) I januar 2017 afholdt Forskningsudvalget i samarbejde med DSGH bestyrelsen et temamøde i Ålborg: ”Forskningssamarbejder på tværs af landet”. Der var flot fremmøde,
men mulighed for at endnu flere deltager. Forskningsudvalget har givet mulighed for
nyudnævnte professorer og forskningsoverlæger at præsentere deres visioner for
deres forskningsområde sammen med yngre forskere fra deres institutioner. Der var i
år præsentation fra Odense v. Jens Kjeldsen og Line Godskesen. En anden nyskabelse i
DSGH regi er præsentationer fra nogle af de Ph.D. studerende, der har forsvaret deres
afhandling det sidste år. Der var her spændende foredrag fra Aarhus (Nikolaj Ørntoft),
Ålborg (Christian Lottrup), Hvidovre (Srdan Novovic) og Odense (Maja Thiele).
Konceptet for mødet vil blive fulgt op i december 2017 eller januar 2018 og
annonceret på DSGH hjemmesiden.
3) Forårsmødet med levertema afholdtes i år uden for DSGH regi. Det har i år været
vanskeligt at få tilsagn fra udenlandsk foredragsholder, hvorfor mødet blev meget sent
meldt ud. Mødet blev afholdt 15/6-17 med temaet ”Sjældne leversygdomme” med
state of the art forelæsning og videnskabelige præsentationer. Det forventes af
forårsmødet vedr. leversygdomme afholdes som DSGH møde i maj 2018.
4) Med henblik på at skabe netværk mellem ph.d.-studerende inden for specialet og
blandt de yngre DSGH medlemmer arrangerer forskningsudvalget et ph.d. netværks
symposium i relation til årsmødet. Symposiet afholdes som internat, hvor
hovedvægten er lagt på deltagernes præsentation af egne projekter suppleret med
forelæsninger om bl.a. forskningsledelse, fundraising, artikelskrivning, det gode
foredrag, forskningsetik etc. Mødet har været afholdt nu 5 gange fra 2012-2016 og det
6. møde har netop været afholdt forud for DSGH årsmødet 2017. Undervisningen
varetages primært af forskningsudvalgets medlemmer med mulighed for at indbyde
særlige foredragsholdere. Planen er at alle ph.d. studerende, der måtte ønske at deltage
vil få mulighed for det i løbet af deres ph.d. tid.

5) Forskningsudvalget bestræber sig på at være økonomisk neutrale, hvorfor der er er
opnået sponsorstøtte fra firmaer til temamøder og Ph.D. symposium.
Rapportering:
Formand for udvalget Henning Grønbæk har møderet i DSGH bestyrelsen og kan løbende
orientere bestyrelsen. Der udarbejdes en årlig rapport til fremlæggelse ved DSGH,
generalforsamling. Referater fra møder i Forskningsudvalget kan findes på DSGH
hjemmesiden. Henning Glerup er koordinerende DSGH bestyrelsesmedlem for
Forskningsudvalget.

