
SDU-SUND’S INTERESSENTER

STRATEGIKORT – SDU-SUND

SDU-SUND’S NØGLETEMAER OG KRITISKE SUCCESFAKTORER

SDU-SUND’S FUNDAMENT

	  SUNDSUNDHEDS-  
OG SOCIALVÆSEN

	OUH
	ERHVERVSLIV
		NATIONALE OG 

INTERNATIONALE 
SUNDHEDSFAGLIGE

	 ORGANISATIONER
		UNIVERSITETER I  

IND- OG UDLAND
		ØVRIGE UDDANNELSES-

INSTITUTIONER

Forventer:
Samarbejde, videnudveksling, 
resultater.

	POLITIKERE
	MINISTERIER
	REGIONER
	KOMMUNER

Forventer: 
Ny viden, ekspertudsagn, historier, 
forskning der kan indgå i anvendelser 
og udvikling/innovation, uddannelser 
der kan bruges, information.

	PRESSE
	BORGERE

Forventer:
Historier om forskning, uddannelse 
og anvendelser, viden, information 
samt ekspertudsagn.

	BEVILLINGSGIVERE
	SPONSORER
	FONDE

Forventer:
Resultater, stærke forskningsmiljøer, 
prestige.

	SDU’S DIREKTION
	ØVRIGE FAKULTETER
	  SUND’S MEDARBEJDERE

Forventer:
Historier, ny viden, eliteforskning, 
karriereveje, prestige, information.

	  KOMMENDE 
STUDERENDE

	DIMITTENDER

Forventer:
Godt studiemiljø, kvalitets- 
uddannelse, beskæftigelse på 
baggrund af uddannelse.

KRITISKE SUCCESFAKTORER:

	 Forskning på højeste  
 internationale niveau.
	 Smidigt samarbejde på  
 tværs af forskningsområder.
	 Sætte sygdom og sundhed 
 ind i et bredere folkesund-
 hedsperspektiv og bidrage 
 til nye strategier i sund-
 hedsvæsenet.
	 Udbygge translationel og 
 praksisorienteret sundheds-
 forskning.

	 Videreudvikling af samarbej-
 det med OUH, det regionale 
  sundhedsvæsen og det  

omgivende samfund.
	 Sikre optimal forsknings
 infrastruktur – Rekruttering 
 og fastholdelse og udvikling 
 af excellente forskere og   
 forskningsmiljøer.
	 Stimulere internationalisering 
 i forskning og forsker- 
 uddannelse.
	 Øget ekstern finansiering.

FORSKNING:

	 SDU-SUND forsker på højt internationalt niveau i områder  
 med relevans for folkesundhed og sygdomsbehandling.

	 Forskningsmiljøer ved SDU-SUND er troværdige og har fokus på 
 forskningsfrihed og originalitet. 

	 SDU-SUNDs forskere er nyskabende og helhedsorienterede og 
 samarbejder med sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer på SDU, 
 på OUH og regionale sygehuse samt internationalt og med 
 sponsorer og det omgivende samfund om sundhedsvidenskabe-
 lige forskning og udvikling.

	 SDU-SUND har fokus på talentudvikling og forskeruddannelse.

	 	Nyt OUH/SDU skaber infrastruktur og fysiske rammer,  
der understøtter tværvidenskabeligt samarbejde.

KRITISKE SUCCESFAKTORER:

	 Uddannelserne er fagligt og 
 pædagogisk på højeste inter-
 nationale niveau. 
	 Uddannelserne er efter -
 tragtede af studerende og  
 aftagere i ind- og udland.
	 Uddannelserne er knyttet til 
 stærke forskningsmiljøer. 
	 Fokus på talentudvikling, 
  innovation og forsker - 

uddannelse.

	 Udvikling af uddannelserne 
 på et forskningsbaseret 
 grundlag og i samarbejde med 
 det omgivende samfund.
	 Studieledere og undervisere
 med formelle og specifikke 
 pædagogiske kompetencer.  
	 Internationalt studiemiljø.
	 Den nyeste teknologi 
 anvendes i undervisningen.
	 Studerende med et globalt 
 perspektiv og tværkulturel 
 forståelse.

UDDANNELSE: 

	 	SDU-SUND udbyder attraktive forskningsbaserede og  
anvendelsesorienterede uddannelser og udvikler nye 
uddannelser til nye behov. 

	 Uddannelserne tilrettelægges på højeste videnskabelige og 
 pædagogiske niveau. 

	 Undervisningen baseres på aktivitet og feedback i undervisning-
 en og med et partnerskab med de studerende om at engagere 
 sig i og tage ansvar for deres uddannelse.

	 	Fakultetets dimittender virkeliggør i deres efterfølgende 
 karrierer SDU-SUND’s vision om at bidrage til menneskers 
 sundhed nationalt og globalt.

	 	Nyt OUH/SDU bliver platform for uddannelsesinnovation.

KRITISKE SUCCESFAKTORER:

	 Synliggøre forskning og forsk-
 ningsresultater, myndigheds-
 opgaver samt uddannelses-
 kompetencer.
	 Foranledige dialogbaseret 
 kommunikation til interes-
 senter.
	 Deltage i teknologioverførsel 
  i bred forstand og i  

samarbejder om ny viden.
	 Forskningsbaseret myndig-
 hedsbetjening på tværs af 
 institutter på SDU-SUND.

	  Fremme innovation, der 
bygger på videndeling 
mellem universitet og 
hospital.

STRATEGISK VIDENDELING 
OG MYNDIGHEDSOPGAVER:

	 Videndeling på SDU-SUND understøtter forskning og uddannelse 
 via dialogbaserede relationer til alle interessenter. Videndeling 
 bidrager til innovation og vækst gennem samarbejde med  
 organisationer og virksomheder.

	 SDU-SUND er førende i DK i monitorering af befolkningens 
 sundhed og bidrager til at forbedre sundhedsforhold og viden 
 om disse i det omgivende samfund. 

	 	SDU-SUND er en væsentlig og uafhængig samarbejdspartner for 
 myndigheder og leverer myndighedsbetjening, der er tæt koblet 
  til forskningen. 

	 	SDU-SUND vil udnytte Nyt OUH/SDU-platformen til at styrke 
den evidensbaserede betjening af regioner og kommuner inden 
for det sundhedsfaglige felt.

VISION  
AT BIDRAGE 

TIL AT 
FORBEDRE 

MENNESKERS 
SUNDHED

VÆRDIER
HELHEDS-

ORIENTERET

TROVÆRDIG

NYSKABENDE

STRATEGISK ØKONOMISTYRING SIKRER DET NØDVENDIGE RÅDERUM 
TIL KONSOLIDERING OG UDVIKLING AF SDU-SUND. Den strategiske 
økonomistyring er transparent i forhold til fordelingen af midler til 
kerneopgaver og strategiske satsninger på SDU-SUND.

ET OPTIMALT SAMSPIL MELLEM MEDARBEJDERE OG STUDERENDE om 
undervisning og studiemiljø sikrer en engagerende uddannelseskultur på 
SDU-SUND, der løbende udvikler uddannelserne, så de er attraktive for 
studerende og aftagere.

NETVÆRKSSKABENDE MEDARBEJDERE PÅ SDU-SUND DELER VIDEN OG IDÉER 
og bidrager aktivt til en inspirerende samarbejdskultur med henblik på at 
sætte dagsordenen og udvikle ny viden inden for sundhedsområdet.

SDU-SUND ER ET DAGSORDENSÆTTENDE OG SAMARBEJDENDE FAKULTET, 
der er proaktivt i forhold til at præge sundhedsområdet. SDU-SUND-kulturen 
understøtter et ubesværet samarbejde både internt og eksternt og danner 
grundlag for tværvidenskabelig og translationel forskning.

OPTIMALE ORGANISATORISKE RAMMER PÅ SDU-SUND understøtter 
effektive og enkle processer og sikrer optimal support og brugervenlighed 
igennem fokus på god akademisk praksis. De organisatoriske rammer sikrer 
et ubesværet samarbejde på tværs af enheder, institutter og fakulteter.

STRATEGISK, TYDELIG OG INVOLVERENDE LEDELSE sikrer engagement 
og transparens i beslutningsprocesser på SDU-SUND. Ledelsesansvar 
uddelegeres, så beslutningsveje bliver kortest mulige og effektive. Ledelse 
sker gennem dialog og med åbenhed fra strategi til handling og med fokus 
på ordentlighed og beslutningsvilje.


