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Syddansk Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
 
Referat 
 
Møde i Akademisk Råd den 22.3.2007  kl. 9.00-11.00 i mødelokale 
19.11, Winsløwparken 19/1: 
 
Til stede var: Mogens Hørder, Kaare Christensen, Steffen Husby, Jørn Hansen, An-
ders Jakobsen, Søren Overgaard, Poul Guldfeldt Nielsen 
 
Observatører: Brita Andersen, Lis Teusch 
 
Fraværende med afbud: Jens Zimmer Rasmussen, Maren Smidt Astrup, Jacob K. 
Pedersen 

1. Orientering 
Status på samarbejdet med Region Syddanmark – herunder møde mellem CAU-Kiel 
og Syddansk Universitet den 12. februar 2007 i Kiel: 
Dekanen meddelte, at det på mødet i Kiel blev besluttet senere i 2007 at afholde et fælles 
seminar på Sandbjerg med deltagelse af relevante forskergrupper fra Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet med henblik på at drøfte og udmønte ideer om samarbejde mellem de to 
fakulteter. 
 
Optageprojektet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Dekanen meddelte, at fakultetets ledelsesgruppe på et møde den 7. marts 2007 havde givet 
tilslutning til, at igangsætte det foreslåede nye optageprojekt med henblik på at udvikle en 
dansk udgave af MMI (Multiple Mini Interview), en slags OSCE-optagelsesprøve, der er 
udviklet af McMaster University i Canada. Metoden har givet yderst gode resultater og er 
international anerkendt. 
 
Nye uddannelser 
Der er på et møde i universitetets ledelsesgruppe primo 2007 givet grønt lys for at Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet fortsat arbejder med forslag om at udbyde en 2-årig kan-
didatuddannelse på engelsk ”Cand. Scient. i molekylær diagnostik /Master of Science in 
molecular diagnostics” samt en Masteruddannelse i Billeddiagnostik med evt. start pr. 
1.9.2008. 

 
2. Temadrøftelse:  
Den fremtidige struktur på forskeruddannelse, herunder opkvalificering af ph.d.-
vejledere  
Dekanen orienterede om en række overvejelser vedr. den fremtidige struktur for fremtidens 
ph.d.-uddannelser. Som led i globaliseringsinitiativerne er en kraftig forøgelse af antallet af 
ph.d.-studerende sat på dagsordenen, og 90 % af de nye ph.d.-midler vil tilfalde naturviden-
skab, teknik og sundhedsvidenskab. Alt dette vil få en afgørende betydning for organiserin-
gen og arbejdsprocesser i tilknytning til forskeruddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet. 
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Fakultetet har allerede iværksat etablering af en ph.d.-skole ”The Postgraduate School of 
Health Sciences” og de hidtidige forskerskoler bliver forskeruddannelsesprogrammer under 
ovennævnte skole.  
 
Fakultetets ph.d.-skole vil blive vurderet på en række centrale uddannelsesmæssige para-
metre, herunder gennemførelse, studietid, antal ansøgere i forhold til indskrevne ph.d.-
studerende samt internationalisering. Ledige stillinger skal som hovedregel slås op i fri in-
ternational konkurrence. Endvidere har Videnskabsministeriet fastlagt et måltal for antallet 
af optagne ph.d.-studerende pr. år. Måltal er at opfatte som et minimummål og vil for SDU i 
2008 være 185. Sundhedsvidenskabs måltal er for samme år sat til 66.  
 
Endvidere vil der fremover blive stillet større krav til vejledningsindsatsen på ph.d.-
uddannelsen, og fakultetets ledelsesgruppe har tilsluttet sig dekanens forslag om at opruste 
på området bl.a. i form af en vejlederuddannelse. 
 
Endelig redegjorde dekanen for de fremtidige kilder til finansiering af ph.d.-uddannelsen 
herunder samfinansierede stipendier fra FIST, ph.d.-midler fra Det Strategiske Forsknings-
råd, erhvervsphd-ordningen samt fakultetets egne ph.d.-midler.  
I den efterfølgende drøftelse fremhævede flere medlemmer af Akademisk Råd de udfor-
dringer, de udmeldte måltal vil indebære for fakultetet. Søren Overgaard fremhævede at in-
troduktionsstipendier kunne være et egnet rekrutteringsmiddel.  
 
Der var i Akademisk Råd tilslutning til forslaget om, at opruste på vejledningsindsatsen og 
at gøre dette i fakultært regi. 
 
Overordnet er der i Akademisk Råd en konstruktiv vilje til at indgå i en løbende dialog 
vedr. de initiativer, der nu igangsættes for at ændre den kultur og den praksis, der har ken-
detegnet forskeruddannelsen i Danmark i det seneste årti. 
  

 
3. Udfyldende regler for erhvervelse af doktorgraden 
Akademisk Råd drøftede på et møde den 20. september 2006, behovet for en re-
daktionel bearbejdning af det foreliggende regelsæt, der er udarbejdet af Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Købehavns Universitet. 
Der foreligger nu et af Forskeruddannelsen og Udvalget vedr. Akademiske Af-
handlinger udarbejdet forslag til supplerende regler og procedure vedr. doktor-
grader. 
Akademisk Råd kunne fuldt ud tilslutte sig det foreliggende forslag til supple-
rende regler og procedurer vedr. doktorgrader, og der var i rådet enighed om, at 
det af professor, dr.med. Ove B. Schaffalitzky Muckadells, på vegne af UVA, 
udarbejdede bidrag til Retningslinier for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgs-
indstilling i forbindelse med doktordisputatser indarbejdes i retningslinier som 
kapitel 3 ”Regler for tilbagetrækning af doktorafhandlingen”.  
 
Der foretages nu en endelig formel bearbejdning af det foreliggende regelsæt, 
der også vil foreligge i en engelsk version og løbende vil blive fremsendt til for-
manden for det enkelte bedømmelsesudvalg. 
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4. Akademiske afhandlinger 
a) Der foreligger en indstilling af 7. marts 2007 og en udtalelse fra Udvalget 

vedrørende Akademiske Afhandlinger vedrørende indsendt afhandling 
med henblik på erhvervelse af den medicinske doktorgrad (j.nr. 612/100-
2). Formanden for bedømmelsesudvalget professor Henning Beck-
Nielsen, KI, redegjorde for bedømmelsesudvalgets indstilling.  
 
Akademisk Råd tilsluttede sig, at cand.med. Laszlo Balazs Tankos af-
handling” Obesity and cadiovascular risk in postmenopausal women” 
antages til forsvar for den medicinske doktorgrad. 
Cheflæge, adjungeret professor, dr.med. Knut Borch-Johnsen, Steno Di-
abetes Center, Gentofte og professor, dr.med. Thorkild I. A. Sørensen In-
stitut for Sygdomsforebyggelse, H:S, Bispebjerg Hospital blev udpeget 
som henholdsvis1. og 2. opponent.  
Professor, dr.med. Torben Haghfelt, Klinisk Institut blev udpeget til, på 
Akademisk Råds vegne, at overvære forsvaret. 

 
b) Der foreligger en indstilling af 13.marts 2007 og en udtalelse fra Udval-

get vedrørende Akademiske Afhandlinger vedrørende indsendt afhand-
ling med henblik på erhvervelse af den medicinske doktorgrad (j.nr. 
612/100-5). Formanden for bedømmelsesudvalget professor Henrik Daa 
Schrøder, KI redegjorde for bedømmelsesudvalgets indstilling.  
 
Akademisk Råd tilsluttede sig, at cand.med. Jørgen L. Thomsen, Rets-
medicinsk Institut afhandling ”Alcoholics in forensic medicine” antages 
til forsvar for den medicinske doktorgrad. 
Professor, Peter Vanezis, London og professor Lennart Rammer, Lind-
köbing blev udpeget som henholdsvis 1. og 2. opponent. 
Professor, dr.med. Niels Marcussen, Patologisk Institut blev udpeget til, 
på Akademisk Råds vegne, at overvære forsvaret. 
 
Konferering af doktorgraden ((j.nr. 612)  
Akademisk Råd konfererede doktorgraden til Annmarie Touborg Lassen 
for afhandlingen med titlen: ” Acid-related disorders and use of abti-
secretory medication” der blev forsvaret den 5. januar 2007. 
 
 

5. Eventuelt 
 
            Næste møde i Akademisk Råd den 14. juni 2007, kl. 9.00-11.00 
 
 
Mogens Hørder 
Dekan     
 


