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PROMEMO-konference: ”Proteins and Circuits in Memory”
Et af de helt store højdepunkter i 2019 var den PROMEMO-organiserede internationale konference “Proteins and 
Circuits in Memory”, som blev afholdt på Københavns Universitet d. 5.-7. marts 2019. Konferencen blev finansieret af
Danmarks Grundforskningsfond og Lundbeckfonden. 
Formålet med konferencen var at gøre status over den aktuelle viden indenfor hukommelsesforskning, samt at 
identificere de vigtigste, centrale videnskabelige spørgsmål, og diskutere nye retninger forskningsfeltet kan udvikle
sig i. Nogle af verdens førende eksperter præsenterede deres seneste resultater ved konferencen. Blandt de 
inviterede talere var Nobelprisvinder Thomas Südhof og Brain Prize vinderne Richard Morris (2016) og John Hardy 
(2018).

Udover keynote foredragene inkluderede mødet også mange korte foredrag af postdocs og poster præsentationer. 
De 135 deltagere, inklusiv både senior- og juniorforskere samt PhD-studerende, fra Danmark og flere andre lande, 
skabte en dynamisk, engageret og interaktiv atmosfære under hele konferencen. Blandt deltagerne var også Nature 
Senior Editor Noah Gray, neuroforskere fra pharmaindustrien (f. eks. Lundbeck) og neuroklinikere. Den officielle 
annoncering af vinderne af The Brain Prize 2019 den 5. marts blev inkluderet som en del af konferenceprogrammet, 
hvilket PROMEMO er meget glade og taknemmelige for, og det bragte de nationale tv-mediers opmærksomhed til 
konferencen. 

Overordnet set gav konferencen en fantastisk mulighed for at netværke og fostre nye samarbejder – og gav
fremragende muligheder for at unge forskere kunne opbygge deres egne netværk og styrke deres ekspertise. 
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Første PROMEMO Scientific Advisory Board møde
PROMEMOs Scientific Advisory Board, som består af nogle af verdens førende eksperter inden for 
hukommelsesforskning, samledes for første gang i marts 2019 umiddelbart efter konferencen ”Proteins and Circuits 
in Memory”. SAB-mødeprogrammet bød på foredrag af PROMEMO-partnerne og udvalgte unge forskere, samt
lukkede møder med henholdsvis PROMEMO-partnerne og vores unge forskere, hvilket gav SAB mulighed for at 
indsamle den information, de skulle bruge til deres feedback.

SAB gav værdifulde videnskabelige råd til PROMEMO-partnerne omkring afstemning af centrets forskningsaktiviteter
til PROMEMOs forskningsplan, samt forslag og anbefalinger vedrørende identifikation, evaluering og impact af andre
PROMEMO-aktiviteter og videnskalbelige outputs. SAB medlemmerne var meget begejstrede for vores center og 
kom med forslag til, hvordan PROMEMO kan blive endnu mere succesfuldt. De tilbød og opfordrede vores unge 
forskere til at kontakte dem, såfremt de måtte have behov for råd og vejledning.

Arbejdet med at implementere SABs anbefalinger og udvikle deres forslag er i fuld gang.
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