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1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 13. december 2007  

 
Beslutning: 

Referat godkendt. 
 
2. Orientering v/Mogens Hørder 

2.1. Fakultetets lokalesituation 
Fakultetets lokalesituation er i øjeblikket ikke tilfredsstillende, som følge af et 
stigende antal studerende og forskere kombineret med forsinkelser i planlagt 
byggeri. 
Imidlertid er der såvel aktuelle udbygningsaktiviter i gang som planer om 
kommende udbygninger.  
De endelige langsigtede udflytningsplaner, som følge af opførsel af et nyt 
OUH, vil tidligst være kendt i slutningen af 2008. En sådan udflytning vil 
med sikkerhed medføre en flytning af aktiviteterne i hele Winsløwparken, 
inkl. WP på Sdr. Boulevard, dog formentligt først med virkning fra 2016-20. 
Uanset udflytningen på lang sigt vil fakultetet på kort sigt arbejde aktivt for 
sammen med SDU ledelse at sikre betydeligt forbedrede rammer for uddan-
nelse og forskning. 
 

3. Budget 
Mogens Hørder orienterede om fakultetets budget 2008 og frem. Han kunne 
konstatere, at fakultetets direkte og indirekte omsætning som baseres på 
sundhedsvæsnets forskning i Klinisk Institut og Institut for Regional sund-
hedsforskning er ca 500 mill kr. Budgettet drøftes løbende i f.m. kvartalsvise 
budgetmøder med institutterne. 
Statens Institut for Folkesundhed, der 1. januar 2007 fusionerede med Syd-
dansk Universitet, vil over de kommende år i stigende grand indgå i fakulte-
tets budgetlægnings- og regnskabsproces. 
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4. Strategi- og Ledelsesgrundlag for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 2008-10 

 Mogens Hørder redegjorde for sammenhængen mellem Bestyrelsens Ekster-
ne Udviklingskontrakt med ministeriet og Direktionens kontrakt med Besty-
relsen, hvori indgår de enkelte fakulteters Strategi- og Ledelsesgrundlag. Fa-
kulteternes Strategi- og Ledelsesgrundlag har samme opbygning som den eks-
terne udviklingskontrakt og udgør en form for ”manual” for fakultetets virke, 
dog med mulighed for revision undervejs.  
 
Mogens Hørder opfordrede til kommentering af Strategi- og Ledelsesgrund-
laget, idet kommentarer vil kunne indgå i supplerende strategi- og handlepla-
ner. 
 
Hamoun Ashournia spurgte til finansieringen af det igangværende optage-
projekt MMI i f.m. Kvote 2 på medicin og biomekanik. Mogens Hørder 
kunne oplyse, at projektet finansieres via globaliseringsmidler. Inden sommer 
ventes der i øvrigt vedtaget et forslag om at alle universiteter fra 2011 i et el-
ler andet omfang indfører  en optagemetode inspireret af SDU-SUND meto-
den ved uddannelser, hvor ansøgertallet overstiger antallet af studiepladser. 
Der vil stadig være minimumadgangskrav, men selektionsformen vil blive 
ændret. 
 
Søren Overgaard efterlyste under pkt. 5. – ”Fakultetets udfordringer i fht. 
vore medarbejdere” og pkt. 6. – ”Organisation og ledelse”, en større vægt på 
rekrutteringsproblematikken.  
Mogens Hørder var klar over, at der er tale om en meget overordnet behand-
ling af emnet, men understregede, at fakultetet med formuleringen ønsker at 
understrege, at universitetet ikke primært er bygninger og organisation , men  
mennesker – studerende, forskere og andre medarbejdere.  
 

 Nadja Frederiksen spurgte til fakultetets planer mht. profilering af uddan-
nelsen i Folkesundhed.  
Mogens Hørder var opmærksom på, at bacheloruddannelsen står overfor en 
udfordring mht. at rekruttere studerende, bl.a. fordi uddannelsen ikke er syn-
ligt professionsrettet, og de studerende derfor selv skal definere deres jobmu-
ligheder. Et andet forhold er behovet for praktikpladser, hvor fakultetet vil 
undersøge forskellige muligheder for bedring af situationen. En garanti og 
synliggørelse af praktikplads og studiejob til de studerende vil med stor sand-
synlighed øge søgningen til uddannelsen.  
 
Mogens Hørder orienterede i f.m. pkt. 1.4 og 1.5 – ”Forskeruddannelse, op-
tag og antal kandidater”, om den forventede stigning i optaget af ph.d. stude-
rende på fakultetet. Fakultetet tegner sig i alle tre kontraktår for ca. 1/3 af 
optaget på SDU. 
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5. Ph.d. 

5.1. Ph.d. skole – Forskeruddannelsesprogrammer 
Mogens Hørder gennemgik det udsendte diagram, der illustrerer rammerne 
for den kommende ph.d. skole: Der er truffet aftale med ph.d. skolelederen, 
ph.d. udvalget er etableret, fakultetet indgår i en række forskeruddannelses-
programmer, et vejlederkursus er under planlægning og mentorordning vil 
blive etableret. Alle forudsætninger er således til stede for at opfylde lovgiv-
ningens krav om øget optag, bedre vejledning og gennemførelse på 3 år.  
 
Søren Overgaard fandt det uhensigtsmæssigt, at gennemførelsestiden ikke 
må overstige 3 år. Mogens Hørder redegjorde for sammenhæng mellem stu-
dietid og ministeriets finansiering. 
 
Der var forskellige kommentarer til det planlagte vejlederkursus: 
- Under modulet ”Supporting the candidate” var der ønske om større fokus 
på rekrutteringsproblematikken og matchet mellem projekt og ph.d. stude-
rende.  
- Omfanget af on-line undervisning blev vurderet til at være højt – det burde 
overvejes, hvilke emner, der egnede sig til on-line undervisning kombinret 
med seminarer 
- Der var forslag om inddragelse af emnet ”Det gode ph.d. projekt” som in-
spiration for især nye vejledere. 
 
Mogens Hørder noterede sig disse kommentarer og gjorde opmærksom på, 
at kursusforslaget af Ledelsesgruppen var vedtaget som udviklingsplan med 
mulighed for ændringer. Han gjorde dog også opmærksom på, at forslaget er 
resultatet af en arbejdsgruppes omfattende overvejelser og litteraturgennem-
gang, og at forslaget bla. baserer sig på en succesrig model fra Universitetet i 
Lund.  
 

6. Akademisk afhandlinger 

Der foreligger en indstilling af 21. januar 2008 fra Bedømmelsesudvalget 
samt udtalelse fra Udvalget vedr. Akademiske afhandlinger vedr. indsendt af-
handling med henblik på erhvervelse af den medicinske doktorgrad (j.nr. 
612/100-10). 
 
Mogens Hørder redegjorde for Bedømmelsesudvalgets indstilling. 
 
Akademisk Råd tilsluttede sig, at cand.med. Allan Hjalmar Dyg Johansens af-
handling ”Myocardial perfusion scintigraphy in patients with known or su-
spected stable angina pectoris” antages til forsvar. 
 
Overlæge, dr.med. Birger Hesse og professor dr.med. Christian Torp-
Pedersen blev udpeget som henholdsvis 1. og 2. opponent. 
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7.   Æresdoktorer 
  
 Mogens Hørder oplyste, at fakultetet har mulighed for at udpege en æres-

doktor i f.m. Årsfesten den 3. oktober. Der er indkaldt forslag fra institutle-
derne. 

 
8.   Eventuelt 
 
 Mogens Hørder orienterede om, at fakultetet vil modtage afslag på sin an-

søgning om etablering af en eliteuddannelse indenfor medicin. Ansøgningen 
vil blive taget op igen ved næste ansøgningsrunde. 

 
 På Akademisk Råds næste møde 12. juni vil drøftelse af ”Kvalitetssikring og 

–udvikling af uddannelse” være på dagsordenen. 
 
 

 Mogens Hørder 
dekan 

 
 

*** 
 

 
Sager behandlet af Akademisk Råd siden seneste møde 13. december 2007: 
 
 
Konferering af doktorgrad: 
 
Cand. et lic.scient Jesper Boldsen 
 
 
Indstilling vedr. tildeling af ph.d. graden: 
 
Cand.pharm. Jónrit Halling 
Cand.med. Thomas Stauffer Larsen 
Cand.med. Allan Hvolby 
Cand.med. Gahin Shaïni 
Cand.scient. Kim Henriksen 
Cand.scient. Per Kania 
 
 

*** 


