
Indstilling af Ralf Peter Hemmingsen til æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab 

 

Ralf Hemmingsen gik på pension som halvfjerdsårig 1. marts 2020.  

 

Ralf Hemmingsen tog medicinsk embedseksamen i 1975, og året efter blev han tildelt Københavns 

Universitets guldmedalje. Han startede sin karriere i psykiatrien ved afdeling O på Rigshospitalet, 

hvor han gennemførte sit disputatsarbejde om delirium tremens. Doktorafhandlingen skrev han 

samtidigt med at han var næstformand for Yngre Læger og forhandlingsleder for Yngre Læger. 

Begge disse aktiviteter kulminerede med disputatsforsvar midt i den store lægekonflikt i uge 21 i 

1981.  

Ralf Hemmingsen blev speciallæge i 1983, og i 1985 blev han overlæge på psykiatrisk afdeling D 

på Frederiksberg Hospital, og kort derefter blev han udnævnt til administrerende overlæge på 

Psykiatrisk Afdeling E på Bispebjerg Hospital. I 1995 blev han udnævnt til professor i psykiatri ved 

Københavns Universitet. 

Allerede da han som 31-årig forhandlede overenskomsten for yngre læger, vejede hans ord tungt 

trods hans unge alder. I perioden 1988 til 1990 var han formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og 

han deltog som et centralt placeret medlem i udvalgsarbejder i Sundhedsstyrelsen, blandt andet med 

planlægning af en temaplanrunde om psykiatri. Fra 1997 til 2000 var han formand for Dansk 

Selskab for Biologisk Psykiatri og i perioden 1991 til 1997 var han medlem af bestyrelsen for Det 

Medicinske Selskab i København. Han sad i mange år som et toneangivende medlem af 

Retslægerådet. I perioden som professor og administrerende overlæge ved psykiatrisk afdeling på 

Bispebjerg Hospital stod han i spidsen for en imponerende ombygning og udvidelse af den 

psykiatrisk afdeling, etablering af de første distriktspsykiatriske centre i København, de første 

opsøgende psykoseteams, de første OPUS teams og et nyt psykoterapeutisk ambulatorium. Han 

prægede den samlede psykiatriske hospitalsplan for hele København. Med sin rolige autoritet blev 

han et naturligt samlingspunkt; politikere og embedsfolk stolede på ham og søgte hans råd. 

Hans betydning for etablering af den moderne psykiatri kan næppe overvurderes. 

I 2001 blev Ralf Hemmingsen dekan for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Den 1. november 

2005 blev Ralf Hemmingsen Københavns Universitets rektor nr. 258. Affødt af den funktion var 

han i 2015 - 2016 præsident for det internationale samarbejde mellem ti af verdens ledende 

universiteter International Alliance of Research Universities (IARU), omfattende blandt andet 

Berkley, UCLA, Oxford, Cambridge, Yale, Stanford og Beijing. 

Han har modtaget Codan prisen, og i 2007 blev han Ridder af Dannebrog. 

Kort efter at han i 2017 trådte tilbage som rektor, indtrådte han i bestyrelsen for Syddansk 

Universitet. 

 

Hans administrative karriere faldt for en stor dels vedkommende i en tid præget af ”offentlig 

innovation” og en prioritering af nytteværditænkning. Som repræsentant for klassisk akademisk 

holdning kom hans store diplomatiske talent og forhandlingserfaring Københavns Universitets 

fortsatte eksistens som universitet til gode. Han stod i spidsen for store udvidelser af Københavns 

Universitets bygninger. 

Han har været genstand for stadig større tillid, mange mennesker har gennem årene valgt at tro på, 

at han nok skulle varetage opgaven, kvalificeret og velgennemtænkt. Han har en udviklet evne til at 

aflæse den politiske situation –se sprækkerne i udviklingen, kende de tektoniske pladers 

ubønhørlige drift. Han er mester i spillets regler og ved præcist om man skal sende en mail, gribe 

telefonen, eller lade som ingenting og vente til en mere betimelig lejlighed. 
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Efter at han trådte tilbage som rektor som rektor for Københavns Universitet er han søgt tilbage til 

psykiatriens rødder. For eksempel har han i et samarbejde med teologer undersøgt forskellige 

aspekter af retspsykiatrisk praksis, de spæde begyndelse til de nutidige bestemmelser i straffelovens 

paragraf 16 om at være ”sindssyg i gerningsøjeblikket”. Gennem hele sin karriere har Ralf 

Hemmingsen interesseret sig for psykopatologi,og han underviser stadig i dette væsentlige aspekt af 

psykiatrien på kurser og seminarer. 

Vi, underskrevne, er glade for at Ralf Peter Hemmingsen har accepteret, at vi herved indstiller ham 

til æresmedlem 

 

 

Merete Nordentoft   Povl Munk-Jørgensen, 

Professor, overlæge Dr.Med   Speciallæge i psykiatri, Dr. Med 

Psykiatrisk Center København  Æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab  


