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Opkvalificering inden for Personlig Medicin
Som noget nyt er det muligt at tilbyde en række kurser inden for området Personlig Medicin.
Du kan søge om optagelse på en række forskellige kurser, og derved opkvalificere dig inden for de
faglige områder, der passer til din egen faglige profil.
Kurserne udbydes som led i Master i Personlig Medicin der er sammensat af flere kurser, som tilsammen
giver specifik viden, færdigheder, og kompetencer inden for:


Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse
data.



Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer,
evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.



Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og
implikationer af personlig medicin.

Korte kurser med få fremmødedage
Kurserne er designet med få fremmødedage, så du får optimale muligheder for at kombinere arbejde
med studierne. Kurserne afholdes på et af de 5 samarbejdsuniversiteter.
Kurser i Personlig Medicin
Om foråret udbydes følgende kurser:






Fra Real-World Data til Personlig Medicin
Bioinformatics
Kommunikation af Personlig Medicin
Datadrevet Personlig Medicin
Etik, Ret og Organisering af Personlig Medicin (fra forår 2023)

Om efteråret udbydes følgende kurser:







Basis for Personlig Medicin
Fra Omics til Personlig Medicin
Data Science (fra efterår 2022)
Wet Lab Omics (fra efterår 2022)
Sundhedsøkonomi og Personlig Medicin (fra efterår 2022)
Evidens for Klinisk Anvendelse af Personlig Medicin (fra efterår 2022)

Du kan søge om optagelse på kurserne via kursuspræsentationerne. Som kursist er ansøgningsfristen
altid senest 8 uger før kursusstart.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte SUND Videreuddannelse på master@sund.ku.dk eller tlf:
3532 5193
Er du interesseret i Personlig Medicin kan du tilmelde dig uddannelsens nyhedsbrev her.

Kurserne udbydes som led i uddannelsen Master i Personlig Medicin.
Uddannelsen er et samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns
Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks
Tekniske Universitet. Det er muligt at få meriteret gennemførte kurser, såfremt man optages på
uddannelsen.

