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DEKANERNES BERETNING 
 
DET HUMANISTISKE FAKULTET 
 
De store lovgivningsmæssige forandringer, der skete på universitetsområdet i 2003, kom helt 
naturligt også til at sætte deres præg på årets gang på fakultetet. Selv om den endelige 
implementering af loven først finder sted i løbet af 2005, blev der i 2003 taget en række 
beslutninger, som forbereder den nye hverdag. I lyset af en intern høring om institutstrukturen 
på fakultetet blev det således besluttet at indføre en økonomisk decentralisering efter en 
model, som placerer et stort økonomisk ansvar tæt på beslutningstagerne på institutniveau.  
 
KORT, MEN GODT 
Humaniora havde et godt optag i 2003. Det samlede antal 1. prioritetsansøgninger steg med 
ikke mindre end 11 procent i forhold til 2002. Den nye negot.-uddannelse i turisme og 
fritidsmanagement i Esbjerg kom rigtig fint fra start, og det viste sig, at både medievidenskab 
og logopædi (som var nye uddannelser i 2002) kunne holde et meget fint ansøgertal. Den nye 
kandidatuddannelse i amerikanske studier, som kun havde kort tid til at markedsføre sig, 
havde ligeledes et flot optag med over 20 studerende. 
 
Målsætningen på det økonomiske område blev ligeledes opfyldt for 2003. Vi havde budgetteret 
med et overskud på 276.000 kroner, men årsresultatet viste et overskud på 3.321.000 kroner, 
hvilket betyder, at vor gæld ved udgangen af 2003 er nedbragt til 4.926.000 kroner. Med en 
fortsat stram økonomi skulle vi kunne være tæt på gældfri ved udgangen af 2004, om alt 
flasker sig. 
 
NYE TIDER PÅ VEJ 
Det nye udkast til uddannelsesbekendtgørelse, som kom i slutningen af 2003, vil fra 2005 
betyde markante ændringer for de humanistiske uddannelser, herunder:  
 
Alle BA-uddannelser skal være tofaglige. Denne tofaglighed kan hos os udmøntes som enten 
grundfag + sidefag (for gymnasiefagenes vedkommende) eller som grundfag + suppleringsfag 
(for de fag, der ikke retter sig mod gymnasieskolen).  
 
Kandidatuddannelser kan være enten etfaglige (særligt tilrettelagte mod et andet 
arbejdsmarked end gymnasieskolen) eller tofaglige (rettet mod gymnasieskolen). 
 
Der bliver et klart skel mellem BA- og kandidatniveau, idet alle studerende efter afsluttet BA 
skal søge optagelse på en kandidatuddannelse gennem en ny såkaldt IUKOT (Interuniversitær 
Koordineret Tilmelding). 
 
Dette vil kræve et stort koordineringsarbejde mellem universiteterne i bestræbelserne på at 
sikre, at man kan optages på kandidatuddannelserne på søsterfakulteterne uden særlige 
problemer - en udfordring, som dekankredsen har taget op.  
 
HUMANISTERS KOMPETENCER 
Som en anden del af vor målsætning for 2003 blev der arbejdet intenst videre på 
udarbejdelsen af en kompetencebeskrivelse for humanistiske kandidater. Et vigtigt led i det 
arbejde er gennemførelse af den undersøgelse, som med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 
blev gennemført af konsulentfirmaet NFO Genius, og hvis resultater vil blive offentliggjort i 
2004. 
 
Undersøgelsen er kommet i stand gennem et tæt samarbejde mellem de humanistiske 
fakulteter på Syddansk Universitet og Aarhus Universitet, Dansk Handel & Service og Dansk 
Industri. 
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To andre formulerede målsætninger for 2003 (vedrørende henholdsvis Dansk Institut for 
Gymnasiepædagogik (DIG) og tilvejebringelsen af flere eksterne midler) blev også opfyldt. Det 
lykkedes således for DIG at fastholde sin centrale placering i arbejdet med implementeringen 
af den nye gymnasiereform. 
 
Også i 2003 var forskningsmiljøerne på Det humanistiske Fakultet aktive med henblik på 
tilvejebringelse af eksterne midler. Således fik fakultetet i alt cirka. 40 mio. kroner i eksterne 
bevillinger. Der er grund til at være tilfreds hermed. 
 
MÅLSÆTNINGER FOR 2004 
1. Offentliggørelse af kompetencerapport og udarbejdelse af kompetencebeskrivelser for de 
humanistiske uddannelser i lyset heraf 
2. Udbygning af samarbejde med aftagere, ikke mindst det private erhvervsliv 
3. Fortsat stram økonomistyring 
4. Højere gennemførelsesprocent 
5. Godkendelse af nye uddannelser (kandidat i medievidenskab, bachelor i audiopædi, 
kandidat i audiologopædi, bachelor i pædagogik, kandidat i mellemøststudier) til opstart 2005 
6. Fortsat implementering af universitetslov (ansættelser på ledelsesniveau, ændring i 
institutstruktur, økonomisk decentralisering) 
 
Flemming G. Andersen 
Dekan 
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DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET 

IBM Business Consulting Services offentliggjorde i 2003 en undersøgelse af erhvervspotentialet 
for spidskompetencer i det jysk-fynske. Undersøgelsen viser, at fakultetet har en central rolle. 
Vi står flot inden for Mekatronik i Sønderborg og Robotteknologi i Odense. Regionen ligger 
meget højt i kvalitet og udviklingsmuligheder og lavt i pris. Det er også i den forbindelse 
særdeles glædeligt, at Bitten og Mads Clausens Fond har bevilget fakultetet en gave på 25 
mio. kroner til etablering af et renrum, som skal indgå i frontforskningen inden for udvikling af 
mekatroniske produkter. Hartmannprisen til professor John Perram for hans indsats i 
forbindelse med oprettelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi er 
ligeledes relevant i forhold til regionens styrke inden for robotteknologi.  

Den absolutte topscorer i IBM-undersøgelsen er Proteomicsmiljøet. Året gav igen mange 
udsagn om dette miljøs styrke. På Nature top 10 for marts måned var professor Matthias Mann 
både nummer 1 og nummer 2. Der er flere proteomics-papirer på listen. Det er tydeligvis et 
varmt forskningsområde med vigtige anvendelser. For eksempel var en gruppe F&U-
medarbejdere fra AstraZeneca i Sverige på et todages ophold hos proteinkemigruppen på 
fakultetet for at tilegne sig erfaring om nye massespektrometri-baserede teknikker til 
højfølsom identifikation og strukturbestemmelse af proteiner.  

Biomolekyler til sundhed kunne også være overskriften på aktiviteterne i 
grundforskningscenteret NAC, som forsker i nukleinsyrekemi. Også i dette center er 
grundforskningen i første klasse og tæt på anvendelser: Centrets leder, professor Jesper 
Wengel modtog således både Lundbeck-fondens forskerpris for yngre forskere og Danmarks 
Naturvidenskabelige Akademis industripris. 

Netværkssamarbejdet bioTEAMsouth har ligeledes undersøgt kompetenceniveauet af 
fakultetets forskere inden for bioteknologi. Opgørelsen over publikationer og citationer viser 
meget tydeligt, at fakultetet er førende på flere områder. 

Fakultetet er ikke kun aktivt i formidlingen af forskningen til erhvervslivet. Også de unge i 
grundskole og gymnasium har været i vores fokus. Udviklingskontoret har hjemhentet 
betydelige midler fra blandt andre Fyns Amt, Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Den 
Europæiske Socialfond og Oticon Fonden. Midlerne har blandt andet været brugt til aktiviteter 
rettet mod 1. generationsstuderende, men omfatter både aktiviteter på VUC, Studieskolen, 
grundskoler og gymnasiale uddannelser. Også karrierevejledning og alumneprojekter er en del 
af indsatsen. Det generelle koncept er, at udviklingskontoret skaber kontakter og rammer for 
de videnskabelige medarbejdere, som sammen med studerende på fakultetet fylder rammerne 
ud. De studerende aflønnes af de eksterne midler.  

Vi er i tæt samarbejde med flere klasser, og arrangementerne forberedes på skolerne inden 
besøget på fakultetet, ligesom vores studerende følger op på formidlingen fra vores 
videnskabelige personale. Flere af projekterne kvalitetssikres gennem samarbejde med 
gymnasierne og det fagpædagogiske miljø på Syddansk Universitet.  

Eksempelvis har 800 unge deltaget i et ExploreScience arrangement om bakterier, robotter og 
computere. 140 studerende har modtaget karrierevejledning i arrangementet KarriereKick. Der 
er udgivet en bog med 32 ud af mere end 600 historier om fremtiden skrevet af grundskole-
elever i 7.-10. klasser i hele Danmark. 300 begejstrede elever fra grundskoler og htx-klasser 
deltog i filmpremiere på Den Hotteste Forskning på Syddansk Universitet og udviklingskontoret 
har ligeledes været ude for universitetets mure og formidle aktiviteterne. Nye projekter er på 
vej rettet mod især tv-mediet. Det moderne universitet med de fire ben gennemsyrer 
aktiviteterne på fakultetets institutter, og det er nu også lykkedes at få moderniseret den 
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fakultære administration til at deltage i denne kadence. Formidlingsaktiviteterne er blot ét 
eksempel på denne udvikling. 

Loven om sektorforskningen har ligeledes haft fakultetets bevågenhed. Der er således indgået 
en aftale med Forskningscenter Risø omhandlende samarbejde om både forskning og 
uddannelse. Dette samarbejde vil blandt andet styrke vores ingeniøruddannelser og give vores 
studerende en bredere vifte af studiemuligheder. I forbindelse med denne aftale har fakultetet 
endvidere deltaget i etableringen af et samarbejdsprofessorat inden for nanobioscience.  

Der har også været afholdt en meget konstruktiv workshop sammen med DJF Bygholm, og det 
forventes at føre til en tilsvarende aftale og et samarbejdsprofessorat. Det er hensigten at 
afholde lignende arrangementer med andre sektorforskningsinstitutioner, som er relevante for 
fakultetets forskning og undervisning. 

Fakultetet gik igen i år frem i ansøgertal. Denne gang med cirka fem procent i den 
koordinerede tilmelding. Fakultetet ønsker at fastholde denne produktivitetsstigning og har 
igangsat en meget grundig studierevision inspireret af den nye universitetslov. Det er 
vedtaget, at fakultetet fremover inddeler studieåret i fire kvarterer med karriere- og 
studievejledning i ugerne mellem hvert kvarter. Desuden vil alle fagelementer være på enten 5 
ECTS point eller 10 ECTS point og optræde i moduler på 20 ECTS point. Denne struktur sikrer, 
at de studerende højst ser 3 fagmoduler pr. kvarter og derved møder et mere overskueligt 
studium end i dag. Der er endvidere indlagt fagelementer vedrørende innovation og fagets 
videnskabsteori, ligesom der generelt er mere fokus på projektmoduler.  

Vi vil fremover have fire studieindgange  -  alle med et fælles første studieår for alle 
studerende på den pågældende indgang. Således vil det første studieår på naturvidenskab 
hedde science-året og være mere tværvidenskabelig end i dag. Arbejdet med udfyldningen af 
denne struktur vil pågå i 2004. Vi har også arbejdet med nye uddannelser. Eksempelvis vil det 
meget stærke forskningsmiljø på grundforskningscentrene MEMPHYS og NAC deltage i en ny 
uddannelse med navnet Nanobioscience. 

Året sluttede med underskrivelse af kontrakter mellem dekan og institutledere. Økonomien på 
fakultetet er fremover distribueret i højere grad end tidligere, og der forventes øget 
selvbestemmelse inden for kontraktens rammer. Institutterne har sammen med dekanen 
fokuseret på enkelte indsatsområder, og flere nye tiltag til understøttelse af denne indsats skal 
implementeres i 2004: Der vil blive etableret et nanobioscience center gående fra 
Risøsamarbejdet over grundforskningscentrene MEMPHYS, NAC og CEBI til Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og til nanoteknologi-investeringer i Sønderborg. Der vil blive 
ansat fire nye innovationsprofessorer, som skal have fokus på teknologioverførsel gennem 
samarbejdsaftaler, spin-out og spin-in.  

Vi kan glæde os over, at fakultetet igen i 2003 har været i stand til at geare basisforsknings-
midler med betydelige eksterne midler. Dette er sket i et omfang, som placerer os i spidsen 
sammenlignet med søsterfakulteterne på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og 
Aalborg Universitet. Fakultetet vil ikke fremover både kunne fastholde denne eksterne bevilling 
og løfte de mange nye forventninger til medarbejdernes aktiviteter i den nye universitetslov 
uden yderligere basismidler. Vi ser derfor frem til udmøntningen af en større statslig 
forskningsfond.  

Henrik Pedersen 
Dekan 
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DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
 
Ud over ikrafttrædelsen af den nye universitetslov har beretningsåret været kendetegnet ved 
opretning af fakultetets økonomiske forhold. Dette har bevirket, at det har været nødvendigt 
at gennemføre en række besparelser og herunder undladelse af besættelse af en række 
videnskabelige stillinger. Regnskabet for 2003 viser, at missionen lykkedes, og der er igen 
mulighed for at gennemføre innovative tiltag på fakultetet. 
 
På det uddannelsesmæssige område var den væsentligste begivenhed i 2003, at universitetet 
ved årsfesten den 3. oktober fik tilsagn om, at universitetet fra sommeren 2004 kan udbyde 
en jurauddannelse. Derved kompletteres den samfundsvidenskabelige uddannelsesvifte. 
Fakultetet fremstår dermed som en handelshøjskole, et fuldudbygget traditionelt 
samfundsvidenskabeligt universitetsfakultet samt en journalisthøjskole. 
 
I sommeren 2003 var der betydelige stigninger i søgningen til de samfundsvidenskabelige 
uddannelser i Odense, Kolding og Esbjerg, mens der måtte konstateres et fald i Sønderborg. 
Efter nogle år med faldende optag på fakultetets uddannelser er det med stor tilfredshed, at 
der igen kan konstateres en øget interesse for søgningen til de samfundsvidenskabelige 
uddannelser. 
 
I beretningsåret er der gennemført en revision af HA-uddannelserne. I dette arbejde har 
hovedsigtet været, at der allerede fra uddannelsens begyndelse udbydes fag, der profilerer 
uddannelsen, samt at forøge mulighederne for lokal toning af uddannelsen. Den lokale toning 
sikres ved, at der udbydes et forøget antal campusspecifikke fag samt valgfag på det sidste år 
af bacheloruddannelsen. Også på cand.oecon.-uddannelsen er der gennemført et 
reformarbejde, der sikrer en mere tidssvarende uddannelse. 
 
Samlet har fakultetet en meget bred uddannelsesportefølje, og der sker løbende nyudvikling af 
uddannelser. I 2003 blev der udbudt en bacheloruddannelse i samfund og teknik i Esbjerg. 
Desværre var søgningen til uddannelsen ikke af et sådant omfang, at den kunne igangsættes. 
Uddannelsen vil blive udbudt igen i 2004 under navnet miljøplanlægning. I Kolding udbydes fra 
sommeren 2003 en HA i entreprenørskab og innovation, hvor der fokuseres på mulighederne 
for etablering af selvstændig virksomhed samt udvikling af små og mellemstore virksomheder. 
Fakultetet deltager i en lang række tværfakultære uddannelsesaktiviteter på alle fire 
campusser, og det forventes, at der fremover vil ske en yderligere udvikling af sådanne 
uddannelsesinitiativer, idet samfundsvidenskabelige fagdiscipliner naturligt vil indgå i 
naturvidenskabelige/tekniske og humanistiske uddannelser. 
 
På forskningsområdet er den høje aktivitet fortsat. Også i 2003 har de videnskabelige 
medarbejdere fået publiceret forskningsresultater af høj, international standard, hvilket blandt 
andet fremgår af et stort antal artikler i anerkendte tidsskrifter. Med hensyn til eksterne 
forskningsmidler er det i beretningsåret lykkedes at fastholde niveauet fra det foregående år. 
Fremover forventes det, at en stigende del af fakultetets forskningsbudget skal baseres på 
eksterne midler, der forventes fremskaffet dels gennem offentlige forskningsprogrammer og 
dels gennem private fonde. Der skal i den forbindelse arbejdes på udvikling af 
incitamentssystemer, der er fremmende for fremskaffelsen af disse midler.  
 
På institutområdet blev Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura pr. 1. januar 2003 
delt, og der blev oprettet et juridisk institut, hvorunder den kommende jurauddannelse 
forankres. 
 
I forbindelse med regeringens ændringer af råd og nævn mv. blev det besluttet, at Institut for 
Grænseregionsforskning skulle indfusioneres med Syddansk Universitet - i praksis med Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. I løbet af efteråret blev der ført en række forhandlinger 
mellem Syddansk Universitet, instituttet og VTU-ministeriet om betingelserne for 
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indfusioneringen. Disse forhandlinger resulterede i, at instituttet blev et institut ved Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet med virkning fra 1. januar 2004. 
 
Fakultetets medarbejdere har i beretningsåret i stort omfang været synlige i medierne, ligesom 
der er etableret værdifulde samarbejder med såvel private virksomheder som med offentlige 
enheder. Disse aktiviteter har været af uvurderlig betydning for fakultetets synlighed i det 
omgivende samfund og har været en medvirkende faktor i forbindelse med rekruttering af nye 
studerende. Aktiviteterne omkring Knowledge Lab, Center for Småvirksomhedsforskning 
CESFO og Brand Base har understøttet denne synlighed, og det forventes, at der fremover i 
højere grad vil etableres sådanne partnerskabsaktiviteter med private og offentlige enheder. 
 
Som en konsekvens af den nye universitetslov har fakultetet igangsat en proces med henblik 
på en reorganisering af fakultetet. Det er således hensigten at vurdere, hvorvidt den 
nuværende institut- og studienævnsstruktur matcher de opgaver, der ligger i 
universitetslovens ledelsesreform. Denne strukturdebat forventes afsluttet i løbet af 2004, 
således at der er udarbejdet en løsningsmodel, når der ansættes dekan og institutledere på 
fakultetet. 
 
Bjarne G. Sørensen 
Dekan 
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DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
 
Også i 2003 har fakultetet øget sine aktiviteter inden for uddannelse, forskning og samspil 
med det omgivende samfund. Dette er først og fremmest sket gennem en videreførelse af 
eksisterende aktiviteter, men med et øget studentertal, især på de store uddannelser 
- medicin, idræt og klinisk biomekanik - og en fortsat stigning i de eksterne 
forskningsbevillinger, således at fakultetets medarbejdere i 2003 har omsat næsten 100 mio. 
kroner i tilskudsfinansieret forskning. 
 
Der er i 2003 færdiguddannet det største antal Ph.D.-kandidater i fakultetets historie  -  ikke 
mindre end 33. Da fakultetet således har såvel store uddannelsesindtægter som stor 
omsætning i tilskudsfinansieret forskningog et stort antal Ph.D.-studerende, bidrager fakultetet 
afgørende til Syddansk Universitets tilførsel af basisforskningsmidler i konkurrence med andre 
danske universiteter. Det må desværre konstateres, at dette sker på bekostning af personalets 
tid til langsigtet forskning og kompetenceudvikling, da basisforskningsmidlerne ikke øges 
svarende til stigningen i uddannelsesindtægter og den tilskudsfinansierede forskning.  
 
Fakultetet anvender derfor nu en meget stor del af sine basisforskningsmidler til at understøtte 
forskning og uddannelse i form af infrastruktur og rammevilkår. Derimod er der kun meget 
begrænsede muligheder for ekstraordinære investeringer i de primære aktiviteter uddannelse 
og forskning.  
 
I 2003 er der gennemført afgørende udvikling og etablering af infrastruktur og rammevilkår, 
som understøtter kvaliteten af fakultetets uddannelse og forskning. På uddannelsessiden er 
der såvel for uddannelsen i klinisk biomekanik som for idræt gennemført et arbejde i såkaldte 
”perspektivudvalg”, hvor fakultetets undervisere, studerende og eksterne repræsentanter har 
gennemgået studieordningen og formuleret anbefalinger til kommende revision. Fakultetet har 
besluttet at etablere rådgivende udvalg med ekstern repræsentation for alle uddannelser. 
 
Fakultetet har gennemført en udvikling og planlægning af kandidatuddannelsen i 
folkesundhedsvidenskab, hvor de første bachelorstuderende vil afslutte deres uddannelse 
medio 2004. Fakultetet vil således kunne udbyde en engelsksproget kandidatuddannelse i 
folkesundhedsvidenskab fra september 2004. 
 
Fakultetet har endvidere udviklet en masteruddannelse i gerontologi og opnået tilladelse til at 
udbyde uddannelsen fra september 2004. 
 
Fakultetet arbejder tæt sammen med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Sydregionen. Fakultetet har således ansat postgraduate kliniske lektorer i samarbejde med Det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, og disse postgraduate lektorer arbejder sammen 
med Enheden for Uddannelsesudvikling om den pædagogiske udformning af 
speciallægeuddannelsen i Sydregionen. Ligeledes har fakultetet - sammen med Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse og Lægekredsforeningen for Fyns Amt - gennemført en 
uddannelsesdag for nyuddannede medicinske kandidater samt for studerende på de sidste 
semestre. Det er besluttet, at en sådan ”karrieredag” vil blive en tilbagevendende begivenhed, 
hvor de studerende på kandidatuddannelse og nyudklækkede kandidater får lejlighed til at få 
et indgående indblik i valg af videreuddannelse inden for de godt 30 lægelige specialer, der er 
mulighed for. 
 
Fakultetet har sammen med de to sundhedsvidenskabelige fakulteter ved universiteterne i 
Århus og København og med ledelserne af universitetshospitalerne i København, Århus og 
Odense etableret en opfølgningsgruppe for MESUF (rapporten Medicinsk sundhedsforsknings 
fremtid – Opfølgning på anbefalinger til fremme af vilkårene for medicinsk sundhedsforskning, 
Forskningsministeriet, Sundhedsministeriet, 2001: 3). I arbejdet deltager også Statens 
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I regi heraf er 
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der udarbejdet en konkret ramme for etablering af kombinationsstillinger, der synliggør en 
karrierevej i kombinerede stillinger som forsker og kliniker fra Ph.D.- til professorniveau. Dette 
samarbejde har væsentlig betydning for at sikre, at der ved alle de tre hovedcentre arbejdes 
inden for de samme vilkår for etablering af sådanne stillinger. Der er i løbet af de seneste 12-
14 måneder etableret flere sådanne stillinger som klinisk lektor med aftalt forskningstid på 30-
50 procent ved alle tre fakulteter.  
 
Der er ligeledes sket en udbygning af antallet af kliniske forskningslektorer ved Institut for 
Regional Sundhedsforskning (det institut, inden for hvilket Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet samarbejder med sundhedsvæsenet i Sydregionen, omfattende Vejle, Ribe, 
Sønderjyllands og Fyns amter). Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deltager i udviklingen af 
et betydeligt tættere samarbejde inden for behandling, forskning og uddannelse mellem de 
nævnte 4 amter. Under forsæde af de 4 amtsborgmestre arbejdes der med et forslag om at 
styrke højt specialiserede behandlingsfunktioner i Sydregionen gennem et tættere, gensidigt 
forpligtende samarbejde. Som baggrund herfor er det nødvendigt at styrke 
forskningsfunktionerne ved såvel Odense Universitetshospital som ved de afdelinger i 
regionens centralsygehuse, der deltager. Dette har medført et behov for en yderligere 
strukturering af forskningen inden for rammerne af Institut for Regional Sundhedsforskning. 
Det vil ske gennem etablering af regionale centre for sundhedsvidenskabelig forskning og 
uddannelse, således at der etableres 2 eventuelt 3 centre af denne art i Sydregionen. Disse vil 
da sammen med hovedcentret ved Odense Universitetshospital og Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet udgøre en struktureret ramme omkring 
sundhedsvidenskabelig forskning i Sydregionen omfattende cirka 25 procent af Danmarks 
befolkning. Inden for disse rammer arbejdes der i øjeblikket også med synliggørelse og 
styrkelse af sundhedstjenesteforskning og forskning inden for psykiatri. 
 
Fakultetet har omorganiseret sin IT-funktion, således at den står bedre rustet til at understøtte 
de primære aktiviteter inden for forskning, uddannelse og vidensudveksling. Der er trukket på 
erfaringerne fra de første tre år med en koordineret IT-funktion ved fakultetet. Dermed er 
fakultetet velrustet til at indgå i en fortsat styrkelse af den samlede IT-funktion ved Syddansk 
Universitet. 
 
Fakultetet har ligeledes aktivt involveret sig i udviklingen af e-learning ved Syddansk 
Universitet.  
 
I løbet af 2002 og 2003 er der foregået et betydeligt udviklingsarbejde med henblik på en 
fuldstændig ændring af fakultetets hjemmeside. Princippet har været at tage udgangspunkt i 
brugere - såvel eksterne som interne - og disses behov for information. Udviklingsarbejdet er 
foregået i tæt samspil med fakultetets institutter, enheder, studier etc. Hjemmesiden blev 
igangsat i oktober 2003, og der vil blive foretaget en justering i foråret 2004. Det er 
fakultetets ønske, at hjemmesiden ikke blot skal være passiv information, men skal fremstå 
som et dynamisk redskab, der ud over at løse en informationsopgave kan bruges som et 
planlægnings- og kvalitetsudviklingsredskab. 
 
I 2003 har fakultetet forberedt sig på væsentlige ændringer i de ydre rammer for fakultetets 
virksomhed. I 2004 vil Medicinsk Bioteknologisk Center  -  en ny bygning i Winsløwparken  -  
være klar til ibrugtagning. Der er desuden truffet aftale om, at Syddansk Universitet får 
rådighed over ”Boulevarden” – det tidligere plejehjem ved Sdr. Boulevard. ”Boulevarden” vil 
rumme hovedparten af Institut for Sundhedstjenesteforskning og vil fra primo 2005 udgøre en 
ideel ramme for de aktiviteter, der er knyttet til sundhedstjenesteforskning, det 
sundhedsfaglige område samt almen medicin. 
 
I 2003 kunne Syddansk Universitet tage nye lokaler i brug ved Campus Esbjerg. Dette 
indebærer nye rammer for Forskningsenheden for Sundhedsfremme, der  -  som en del af 
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Institut for Sundhedstjenesteforskning i Esbjerg  -  danner baggrund for uddannelserne i 
Folkesundhedsvidenskab. 
 
Fakultetet har  -  som de øvrige fakulteter ved Syddansk Universitet  -  i løbet af 
2003 tilpasset sig de forventelige nye rammer for ledelse og samarbejde i 
medfør af den nye universitetslov. Fakultetet har fra lovens ikrafttræden 1. juli 
2003 på en række områder tilpasset sig de vilkår, som den nye lov giver for de 
primære aktiviteter uddannelse og forskning. Fakultetet vil bestræbe sig på at 
videreføre kulturen fra den hidtidige ledelsesform og samtidig søge maksimalt at 
udnytte mulighederne, som gives i den nye universitetslov. 
 
Mogens Hørder 
Dekan 


