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DEKANERNES BERETNING 
 
Det Humanistiske Fakultet 
Fakultetet havde et dårligt studenteroptag i 2004, og det viste den samme tendens som i de 
seneste år, nemlig at optaget på de traditionelle gymnasiale uddannelser er vigende, samtidig 
med at det er stigende på de nye uddannelser. Faktisk viste optaget i 2004 at 40 % af de nye 
studerende blev optaget på studier, der alle er igangsat siden 2000. Eller med en anden 
statistik: hvor det for fem år siden var 2/3 af de nye studerende, der blev optaget på de 
uddannelser som retter sig mod gymnasiet, er det nu kun 1/3.  Dette skift i studentertilgang 
stiller fakultetet over for store tilpasningsudfordringer, som vi i 2004 arbejdede videre med, og 
det vil vi fortsat gøre i 2005. 
 
Målsætningen på det økonomiske område blev opfyldt for 2004. Vi havde budgetteret med et 
overskud på 3,7 mio. kroner, men årsresultatet viste et overskud på 4,5 mio. kroner hvilket 
betyder, at vor gæld ved udgangen af 2004 faktisk er blevet elimineret, og med en fortsat 
stram økonomi skulle vi fra 2005 begynde at kunne agere mere frit. 
 
Den nye uddannelsesbekendtgørelse, som kom i 2004, har betydet markante ændringer for de 
humanistiske uddannelser. Den krævede to-faglighed for alle BA-uddannelser bliver hos os 
udmøntet som enten centralt fag + tilvalg (sidefag) (for gymnasiefagenes vedkommende); 
eller som centralt fag + tilvalg (suppleringsfag) (for de fag, der ikke retter sig mod 
gymnasieskolen). Kandidatuddannelser kan være enten ét-faglige (særligt tilrettelagte mod et 
andet arbejdsmarked end gymnasieskolen) eller to-faglige (især rettet mod gymnasieskolen). 
 
Implementeringen af den nye bekendtgørelse kræver et stort koordineringsarbejde mellem 
universiteterne, og det har indtil videre resulteret i en fælles holdning til ECTS-fordelingen 
mellem det centrale fag og tilvalget på BA-niveau (135 + 45), som sikrer let overgang fra det 
ene universitet til det andet.   
 
Som en del af vor målsætning for 2004 blev der arbejdet intenst videre med udarbejdelsen af 
kompetencebeskrivelser for de humanistiske uddannelser, ikke mindst inspireret af rapporten 
’Humanister i erhvervslivet’ som fakultetet i marts udgav sammen med bl.a. Dansk Handel & 
Service og Dansk Industri. Kompetencebeskrivelserne vil dels være en del af de nye 
studieordninger, som kommer i 2005, dels indgå i institutternes koordinering af de såkaldt 
åbne fag på kandidatuddannelserne. 
 
Udover det krav som uddannelsesbekendtgørelsen stiller, har fakultetet fastsat fire 
karriereveje, som hver enkelt humanistiske uddannelse kan relatere sig til. Disse karriereveje 
er beskrevet som en særskilt vejledning for de studerende, med angivelse af hvilke moduler 
der falder inden for de enkelte karrierevejs rammer. Der er desuden oprettet aftagerpaneler 
for hver karrierevej, Disse paneler mødes to gange om året til drøftelse af bl.a. 
uddannelsernes indhold sammenholdt med de krav som aftagerne kan se erhvervslivet stiller 
på de enkelte områder. 
 
2004 var det hidtil bedste år for eksternt finansieret forskning, idet vi fik eksterne bevillinger 
for mere end 43. mio. kroner  
 
Det lykkedes os til fulde at få gennemført målsætningen om godkendelse af nye uddannelser, 
idet ministeriet gav os tilladelse til fra 2005 at udbyde kandidatuddannelse i medievidenskab, 
kandidatuddannelse i audiologopædi, bacheloruddannelse i audiologi, bacheloruddannelse i 
arabisk og kommunikation, samt kandidatuddannelse i mellemøststudier. Og på bygningssiden 
fik vi i Odense indviet det nye torveområde Lysningen. Indvielsen kom efter en proces med 
både ind- og udflytning af enkelte miljøer til barakkerne i byggefasen, hvor alle tidsterminer 
blev overholdt til punkt og prikke. 
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Målsætningen for større gennemførelsesprocent blev desværre ikke opfyldt i 2004. Statistikken 
viser at der stadig er et endog meget stort frafald på visse uddannelser, og en stor del af 
målsætningen for 2005 vil være at forsøge at rette op på disse tal. 
 
Desuden omfatter vor målsætning for 2005 følgende punkter: 

• vi skal få gennemført de sidste faser af universitetsloven med ansættelse af 
institutledere 

• vi skal have videreudviklet vore procedurer for økonomisk decentralisering 
• vi skal have kigget på sekretariatsstrukturen i forbindelse med den økonomiske 

decentralisering, og  
• vi skal tage de indledende skridt til at lade denne afspejle sig også i 

studienævnsstrukturen. 
 
Flemming G. Andersen 
Dekan 
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Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet 
Hen mod årets slutning kom der for alvor gang i fusionstanker og fusionsforhandlinger med 
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum. En proces der bliver spændende at følge i 2005. En 
intern fusion bød året også på, idet universitetets bestyrelse godkendte fakultetets ønske om 
at fusionere Institut for Diplomingeniøruddannelser og Mads Clausen Instituttet fra den 1. 
januar 2005. Samtidig er den samfundsvidenskabelige enhed i Sønderborg blevet tilknyttet 
instituttet. Bitten og Mads Clausens Fond har doneret 12 mio. kroner til Mads Clausen 
Instituttet. De donerede midler skal bruges til at udbygge instituttets kompetencer for at øge 
antallet af studerende. Kompetencerne opbygges blandt andet gennem udbydelsen af 
uddannelsen i Innovation & Business, som i samarbejde med lokale virksomheder, skal 
uddanne iværksættere. Desuden anvendes donationen til at opbygge kompetencer i 
nanoteknologi. Det rene rum, som tilføres Alsion, er den perfekte platform for sådan en 
kompetenceopbygning i forskning og i uddannelsen i mekatronik. 
 
Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet har sat fokus på kvinder i naturvidenskab og 
teknik. Dette er f.eks. gjort gennem Det Europæiske Socialfond Mål 3-projekt 1GIST, der skal 
øge rekrutteringen af blandt andet kvinder til uddannelser som for eksempel datateknologi 
eller fysik, der traditionelt tiltrækker få kvinder. Det gøres ved at bringe kvindelige 
rollemodeller frem, således at potentielle kvindelige studerende kan se sig selv som 
studerende på disse uddannelser. 
 
Det lykkedes endvidere fakultetet at tiltrække en særdeles kompetent kvinde til et professorat 
i miljøkemi - og professor Raewyn Town er allerede godt i gang med at opbygge en stærk 
forskningsgruppe. Raewyn Town er en af vores rollemodeller for kandidater og yngre forskere, 
der overvejer en videnskabelig karriere på universitetet. 
 
Andelen af det kvindelige videnskabelige personale udgør 18,3 %. Disse i alt 32 kvindelige 
forskere mødes i et uformelt netværk, der øger deres kendskab til hinanden på tværs af 
institutterne. Netværket tager forskellige emner op, hvor de kvindelige forskere så kan støtte 
hinanden gennem udveksling af erfaringer. 
 
Fakultetet har ansat tre innovationsprofessorer Karsten Kristiansen (Institut for Biokemi og 
Molekylær Biologi), Jørgen Bang Jensen (Institut for Matematik og Datalogi) og John Erland 
Østergaard (Fysisk Institut). Deres opgave er at forbedre samspillet mellem universitet og 
erhvervsliv. Initiativet vil blive fulgt nøje foreløbig i en 5-årig periode, idet det fornemste mål 
vil være at skabe vækst og arbejdspladser i regionen på baggrund af stærke 
forskningsresultater. 
 
Et andet tiltag, der har til opgave at øge vidensoverførsel til det omgivende samfund, er 
RoboCluster. Med projektet Fleksible robotter i små og mellemstore virksomheder, der er 
afsluttet ved udgangen af året, er det tydeliggjort, at samspillet mellem forskningsmiljøet og 
erhvervslivet kan føre til en væsentligt forøget produktion (25% forøgelse) i virksomheden. 
Projektet med et budget på 6 mio. kroner var led i det jysk-fynske erhvervssamarbejde. 
Foruden fødevareproducenterne Dan Cake og Easyfood i Vejle Amt og robotleverandørerne 
ABB og Siemens i Fyns Amt er parterne: RoboCluster, Mærsk McKinney-Møller Instituttet samt 
Vejle og Fyns amter. 
 
Også Center for Product Development (CPD), der er støttet med midler fra EU's INTERREG IIIA 
program, Sønderjyllands Amt og Syddansk Universitet, har fokus på vidensformidling. CPDs 
første aktive år har været brugt til at profilere CPD som en kompetent samarbejdspartner 
inden for intelligente sensorer, aktuatorer samt mekatronik, og centeret har allerede en række 
projekter i gang. 
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Motiverende og inspirerende undervisning i de naturvidenskabelige fag. Så klar lyder 
målsætningen for det  indgåede samarbejde mellem Rosborg Sciencegymnasium og Det 
Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. Fakultet skal være med til at sikre et højt faglig 
niveau i undervisningen på Rosborg Gymnasium, og bidrage med den nyeste viden inden for 
højaktuelle forskningsområder. Formidlingen prioriteres højt, og nye tværfaglige 
undervisningsforløb bliver udviklet og afprøvet. Dette sker i samarbejde med fagdidaktiske 
aktiviteter på fakultetet, der netop forsker i udvikling af nye undervisningsforløb. Samtidig 
giver aftalen fakultetet en enestående mulighed for at få kvalitetssikret de mange aktiviteter 
over for potentielle studerende. En lignende aftale er desuden indgået med CVU Sønderjylland, 
Haderslev Seminarium. Aftalerne bidrager til en langsigtet satsning på at øge interesse for 
naturvidenskab og teknik hos de unge. 

Der har også i året været et fortsat fokus på fakultetets egne uddannelser, idet der igennem 
året er blevet arbejdet intenst med den studiereform, der skal træde i kraft i det kommende 
år. 

Den ny uddannelse nanobioscience kom godt fra start. Mange af de nye studerende ønskede at 
vide mere om denne nye uddannelse, som giver helt unikke kompetencer i spændingsfeltet 
mellem traditionel nanovidenskab, molekylær biologi, biomedicin og kemisk biologi. 
Uddannelsen giver også spændende karrieremuligheder, idet nanovidenskab forventes at 
revolutionere de biomedicinske, medicotekniske og bioteknologiske områder, og der forudses 
derfor et kraftigt stigende behov for kandidater og forskere med faglig indsigt i 
nanobiovidenskab. NanoBiC er navnet på et nyt center for nanobioscience, der etableret som 
et samarbejde mellem Sundhedsvidenskab, nukleinsyrefolkene, proteomicsmiljøet og 
biofysikerne. Vi kan derfor roligt love de kommende studerende på nanobioscienceuddannelsen 
forskningsbaseret undervisning af meget høj kvalitet. Aktiviteterne i centeret er blevet styrket 
af blandt andet EU-midler til grundforskningscenteret NAC. 

Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet har også i år haft stor succes med at fange 
vinden på forskningsområdet. Her følger et par eksempler:  

• Ole Nørregaard Jensen er nyudnævnt professor betalt gennem en bevilling på 5 mio. 
kroner fra Lundbeckfonden. Fakultetet er blevet orienteret om, at 
grundforskningscenteret Center for Experimentel Bioinformatik på Institut for Biokemi 
og Molekylærbiologi kan fortsætte til udgangen af 2007. 

 

• Biologisk Institut fik sit tredje grundforskningscenter Nordic Centre For Earth Evolution.  

 

• Professor Peter Roepstorff og professor Matthias Mann er i fællesskab blevet tildelt 
Novo Nordisk Prisen 2004. De to forskere får prisen for deres banebrydende forskning 
inden for proteomics. Novo Nordisk Prisen er på i alt 1 mio. kroner. Prisen består af en 
personlig del på 250.000 kroner samt yderligere 750.000 kroner, som prismodtagerne 
kan disponere over til nye forskningsinitiativer, apparatur, laboranthjælp, studierejser i 
udlandet eller invitationer til udenlandske gæsteforskere med henblik på udveksling af 
viden. 
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• Matthias Mann har modtaget Lundbeckprisen med dette flotte skudsmål: ”Professor 
Matthias Mann er inden for sit forskningsfelt en af de mest innovative og produktive 
forskere i verden i dag” udtalte overlæge, dr.med. Nils Axelsen, der er formand for 
Lundbeckfondens forskerpriskomité. Prisen er på 1 mio. kroner, hvoraf 400.000 kroner 
er en personlig hæderspris, mens de øvrige 600.000 kroner skal gå til forskning. 
 

• Jesper Wengel blev tildelt Villum Kann Rasmussen’s Årslegat til Teknisk Forskning 2005 
på 1,5 mio. kroner. 

 
• Kenn Gerdes modtog Fyens Stiftstidendes forskerpris. 

 
• Bladet FORSKERforum omtalte, at Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet på 

Syddansk Universitet var det forholdsvis bedste blandt søsterfakulteterne i Danmark i 
kampen om offentlige midler fra forskningsrådet.  

 
 
Med sådan en styrke er der grund til at have tiltro til fremtiden. 
 
Henrik Pedersen 
Dekan 
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Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Beretningsåret har været præget af igangsætning og udvikling af nye initiativer på mange af 
de samfundsvidenskabelige fagområder. 
 
Jura-uddannelsen havde sit første optag, og der var en meget flot søgning til uddannelsen. I 
alt søgte 491 uddannelsen, hvoraf 252 havde den som 1. prioritet. Det vurderes, at 
uddannelsen er kommet godt i gang, og der har i løbet af det første studieår kun været et 
begrænset frafald af studerende. 
 
Udover jurauddannelsen blev miljøplanlæggeruddannelsen i Esbjerg igangsat. Uddannelsen er 
tværfaglig med elementer fra det samfundsvidenskabelige område og fra det 
tekniske/naturvidenskabelige område. Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Ålborg 
Universitet, Esbjerg. 
 
Optaget af studerende i øvrigt på de samfundsvidenskabelige uddannelser var generelt 
tilfredsstillende. På de jyske campusser var der således en ganske betydelig stigning i antallet 
af studerende. På HD-studierne er optaget dog vigende, hvilket også kan konstateres på de 
øvrige uddannelsesinstitutioner, der udbyder denne uddannelse.  
 
Et af de nye tiltag, som fandt sted i beretningsåret, var ansøgningen omkring placeringen af 
Iværksætterakademiet. Et konsortium bestående af 25 universiteter, CVU’er og 
erhvervsakademier primært i det vestdanske vandt udbudsrunden over et konkurrerende 
konsortium. IDEA, som er navnet på det vindende konsortium, får hjemsted og sekretariat ved 
Syddansk Universitet i Kolding. Formålet med akademiet er at sikre øget vækst, jobskabelse 
og velstand ved at styrke selvstændigheden og det frie initiativ. På finansloven er der afsat 40 
mio. kroner til iværksætterakademiet fordelt over en fire-årig periode. Disse midler vil blive 
gearet gennem en betydelig privat og lokal medfinansiering af aktiviteterne i IDEA. 
 
I forbindelse med et bredt politisk forlig i juni omkring strukturen på de maritime uddannelser 
blev det aftalt, at der skal etableres en enhed omkring maritim forskning og innovation i 
Esbjerg. Der er i første omgang afsat 3,2 mio. kroner årligt over en fire-årig periode til 
formålet. I samarbejde med Søfartsstyrelsen har fakultetet i efteråret udarbejdet en 
strategiplan for Institut for Maritim Forskning og Innovation. Det er visionen, at instituttet skal 
være et nationalt førende og internationalt anerkendt forskningscenter for erhvervsudvikling, 
planlægning og vidensudveksling inden for den maritime sektor. Det forventes, at instituttet vil 
komme i drift i løbet af 2005. 
 
På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Sønderborg er der foretaget en organisatorisk 
ændring. Medarbejdere og aktiviteter er ledelsesmæssigt blevet underlagt Mads Clausen 
Instituttet under Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. Formålet med den 
organisatoriske restrukturering er en revitalisering af det samfundsvidenskabelige område 
blandt andet gennem udnyttelse af synergieffekten ved et tættere samarbejde med Det 
Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. 
 
Som en konsekvens af den nye universitetslov har der på den øvrige del af fakultetet i 
beretningsåret kørt en proces med henblik på etablering af en ny institutstruktur. Der har 
været nedsat arbejdsgrupper, der har belyst aspekter, såsom institutternes størrelse, den 
geografiske dimension samt forhold om decentralisering og studienævnsstruktur. Den 
fremtidige struktur for fakultetet forventes at blive implementeret i 2005 og efterfølgende vil 
en række arbejdsopgaver blive decentraliseret. 
 
Beretningsåret har endvidere været præget af fusionsforhandlingerne med 
Handelshøjskolecentret i Slagelse. En række medarbejdere har i den forbindelse deltaget i 
arbejdsgrupper omkring såvel åbne uddannelse som dagstudierne. I løbet af 2005 vil det blive 
afgjort, hvorvidt der skal gennemføres en fusion. 
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Bjarne G. Sørensen 
Dekan 
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
Uddannelse 
På uddannelsesområdet afsluttede de første bachelorer i folkesundhedsvidenskab deres 3-årige 
uddannelse. Uddannelsen er geografisk placeret ved Syddansk Universitet, campus Esbjerg og 
blev i 2001 etableret som en helt ny uddannelse. Denne udfordring er blevet taget op af såvel 
engagerede medarbejdere ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved campus Esbjerg som 
af mange undervisere fra forskningsenheder ved campus Odense. De studerende, som blev 
optaget i 2001 og som nu er færdige som bachelorer, har været pionerer på en uddannelse, 
der i sin profil er nyskabelse for danske sundhedsvidenskabelige uddannelser. Den har som sin 
kerne en fokusering på sundhedsfremme og virkemidler i forbindelse hermed. De studerende 
er derfor – gennem deres uddannelse – i særdeleshed velegnede til at varetage opgaver af 
såvel projekt-, uddannelses- som driftsmæssig karakter. Der vil utvivlsomt komme et stort 
behov for varetagelse af sådanne opgaver i forbindelse med den planlagte ændring af den 
danske kommunale struktur, som indebærer et øget ansvar for sundhedsfremme placeret i 
primærkommunerne. 1. september påbegyndte de første studerende et 2-årigt 
kandidatstudium ved folkesundhedsvidenskab, campus Esbjerg. Det er således lykkedes at 
etablere et fuldt studium på forbavsende kort tid. Søgningen til uddannelsen har også i årene 
2002 og 2003 været tilfredsstillende. 
 
En anden uddannelsesmæssig begivenhed er, at de første studerende nu har afsluttet den 2-
årige masteruddannelse i rehabilitering. Rehabilitering er – ligesom sundhedsfremme – i fokus 
i forhold til opgaverne for de nye kommuner. Det har derfor været nødvendigt at 
sammensætte en underviserkreds med en bred berøringsflade til rehabiliteringsmiljøerne i hele 
Danmark, ligesom de studerende kommer fra hele landet. Med etablering af 
masteruddannelsen i rehabilitering er det markeret, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 
de kommende år ønsker at udvikle og opbygge et kompetencecenter på forskningsbasering 
inden for rehabilitering.  
 
Fakultetet iværksatte endvidere pr. 1. september en masteruddannelse i gerontologi. 
 
Forskning 
På forskningssiden var indvielsen og ibrugtagningen af Medicinsk Bioteknologisk Center 
afslutningen på en 4-5-årig udviklingsproces såvel planlægningsmæssigt i sin faglige 
udformning som fysisk i den bygningsmæssige nye udformning af bygningen i Winsløwparken 
25. Medicinsk Bioteknologisk Center bryder med hidtidig traditionel institutstruktur og 
tænkning. Centeret er bygget op af 7 grupper, der hver ledes af en professor. Professoren 
opbygger og leder grupper af forskere med hovedvægt på Ph.D.-studerende og postdocs. 
Grupperne etableres for en 5-årig aftaleperiode, hvor basisfinansieringen kommer fra 
fakultetet, og gruppen med professoren som ansvarlig leder skal sikre et 
finansieringsgrundlag, som er af en sådan størrelse, at gruppen samlet kan bestå af ca. 12-15 
medarbejdere. Idégrundlaget er at skabe et sammentømret hold omkring en seniorforsker 
med høj international ekspertise og dermed skabe et tiltrækkende og udfordrende miljø for 
såvel forskeruddannelse som generering af original viden inden for kerneområder af 
biomedicin. Det er lykkedes at rekruttere et kompetent hold af ledere fra grupperne: 
 
Professor Henrik Ditzel, dr. med. og centerkoordinator, kommer fra The Scripps Research 
Institute, La Jolla, Californien og UCSD Medical Center, San Diego, Californien. Han er 
overlæge på Intern Medicinsk Afdeling C på Odense Universitetshospital. Ditzels gruppe 
studerer sygdomsmekanismer vedrørende brystkræft, ledegigt og infektionssygdomme.  
 
Professor Matthias Dobbelstein, dr. med., kommer fra Institut for Virologi, Marburg Universitet, 
Tyskland. Det ultimative mål bag Matthias Dobbelsteins arbejde er specifik eliminering af 
kræftceller.  
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Professor Bente Finsen, dr. med., kommer fra en stilling som professor i Anatomi og 
Neurobiologi ved Syddansk Universitet. Finsens gruppe søger at tilvejebringe en dybere 
forståelse for de mekanismer, der er ansvarlige for den degeneration af hjernens nerveceller 
og dens myelin-dannende celler, der ses i forbindelse med slagtilfælde, dissemineret sklerose 
og Alzheimers sygdom.  
 
Professor Uffe Holmskov, dr. med., kommer fra en stilling som professor i Immunologi ved 
Syddansk Universitet. Holmskovs gruppe studerer sammenhænge mellem immunologiske 
forsvarsmolekyler og sygdomme som åreforkalkning, fedme, knogleskørhed og gigtsygdomme. 
 
Professor Niels A. Jensen, Ph.D., kommer fra en stilling som Lundbeck-professor ved 
Københavns Universitet. Jensens forskning vedrører hjernen, og hans gruppe undersøger det 
genetiske grundlag for, hvordan nerveceller får en bestemt identitet, der bevirker, at de kan 
indgå i specifikke neuronale netværk i hjernebarken. Gruppen undersøger tillige bestemte 
kandidat-geners rolle i patogenesen af alvorlige hjernesygdomme såsom ondartede 
hjernetumorer, Alzheimers sygdom og skizofreni.  
 
Moustapha Kassem er professor i Molekylær Endokrinologi ved Syddansk Universitet og 
overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Kassems 
forskning er rettet mod stamceller og deres terapeutiske anvendelse.  
 
Professor Trevor Owens, Ph.D., kommer fra en stilling som professor ved Montreal Neurological 
Institute, McGill Universitet, Montreal, Quebec, Canada. Owens‘ gruppe studerer hjernens 
respons på autoimmune reaktioner og nerveskade med fokus på den inflammatoriske lidelse 
dissemineret sklerose.  
 
Grupperne i Medicinsk Bioteknologisk Center vil sammen med forskningsenhederne ved 
Institut for Medicinsk Biologi og 2 forskningsenheder fra hvert af institutterne Institut for 
Sundhedstjenesteforskning og Klinisk Institut udgøre et biomedicinsk-sundhedsvidenskabeligt 
netværk, der vil indgå i tæt samarbejde med et tilsvarende netværk på Det 
Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. Samlet fremstår disse netværk som et tilstrækkeligt 
stort og kompetent biomedicinsk miljø ved Syddansk Universitet med henblik på både at 
tiltrække eksterne midler, at indgå i væsentlige samarbejdsrelationer med udviklingsforskning 
i industrien i ind- og udland og at danne basis for forskeruddannelse.  
 
Samspil med sundhedsvæsenet i regionen 
Den endelige struktur for fakultetets samarbejde omkring forskning og uddannelse med den 
del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for universitetshospitalet, blev afklaret og besluttet. 
På basis af aftaler med Vejle, Ribe, Sønderjyllands, Fyns og Vestsjællands amter er det 
besluttet at etablere 3-4 centre for sundhedsvidenskabelig forskning, udvikling og uddannelse 
inden for rammerne af det allerede etablerede Institut for Regional Sundhedsforskning. Disse 
centre danner således den struktur, der i en tostrenget form – dels med reference til fakultetet 
gennem ansættelse i videnskabelige stillinger og som Ph.D.-studerende dels med reference til 
sundhedsvæsenet - indgår i det pågældende institut. Instituttet understøtter forskning og 
uddannelse på et niveau og med rammer og vilkår, der svarer til de, som findes ved 
fakultetets fire øvrige institutter. Institut for Regional Sundhedsforskning og centrene danner 
også baggrund for ansættelse af kliniske lektorer og andet personale, som varetager den 
kliniske del af uddannelsen eller praktik for alle fakultetets uddannelser. Det er forventningen, 
at de nye kommuner vil få forskningsforpligtelser og indgå i Institut for Regional 
Sundhedsforskning enten gennem selvstændige centre eller de allerede etablerede centre. Det 
er væsentligt, at de 4 amter, som indgår i den nye region Syddanmark, har givet bindende 
tilsagn om etableringen af denne struktur, idet der dermed er sket en forberedelse af 
samarbejdet mellem den nye region Syddanmark og fakultetet vedrørende det brede 
sundhedsvæsen i regionen. På samme måde vil den gennem mange år eksisterende aftale 
mellem universitet og Odense Universitetshospital kunne videreføres på basis af en aftale 
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mellem universitetet og den kommende region, idet der fra fakultetets side vil ske gennem en 
videreførelse af det tætte samarbejde, der har været gennem mange år på basis af 
eksistensen af Klinisk Institut og Odense Universitetshospital. 
 
Fakultetets samlede virksomhed er i øvrigt videreført og konsolideret, idet det kan konstateres 
at: 

• søgningen til fakultetets uddannelser er fuldt tilfredsstillende, 
  

• forskergrupperne opretholder en høj forskningsmæssig aktivitet, udtrykt ved 
publikationer,  
 

• antallet af Ph.D.-studerende er stigende samt endeligt  
 

• fakultetets samspil med omverdenen er yderligere uddybet gennem de allerede 
etablerede centerdannelser og planlægning og etablering af 1-2 nye centre. 

 
Mogens Hørder 
Dekan 
 
 
 


