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Kære alle

SDU fylder 50 år, og det gør Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
så også.  Når man er blevet 50 år, 
kan det være meget omstænde-
ligt at skulle redegøre for hele sit 
livsforløb, især når man har levet et 
meget  begivenhedsrigt liv.

Derfor har vi valgt at markere fød-
selsdagen ved at udgive dette hæfte,  
i stedet for et historisk værk, der 
kunne blive meget omfangsrigt.  

I hæftet slår vi ned på begivenheder 
fra Fakultetets historie og intervie-
wer en medarbejder fra hvert  
af vores otte institutter.

Tillykke med de 50 år til os selv og 
til hele Syddansk Universitet.

Ole Skøtt, Dekan

Redaktion:
Marianne Lie Becker 
Tomas Homburg 
Kent Kristensen 
Jeppe Lomholt Akselbo

Vi fejrer nu, at vi har uddannet læger siden 1966, men det er ikke 
kun læger, der leverer sundhed. Det har vi vidst længe på SDU. I 
forbindelse med at kiropraktoruddannelsen blev åbnet i 1994 fik 
fakultetet navnet ”Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet”  
for netop at signalere det brede sundhedssyn. 

Idrætten var her allerede og har siden udviklet sig til et stort 
institut med en meget tydelig sundhedsprofil. Siden kom  
folkesundhedsvidenskab i Esbjerg, en bred sundhedsfaglig 
kan di dat uddannelse, og i løbet af de sidste seks år også  
psykolo gi og kandidater i fysio- og ergoterapi, klinisk syge-
pleje, og jorde modervidenskab, og sammen med øvrige 
SDU-fakulteter uddannelser i farmaci, audiologi, logopædi og 
velfærdsteknologi – og for alle har vi stærke forskningsmiljøer. 
Vores helhedssyn på sundhed resulterer i mange samarbejder 
med hospitaler, regioner, kommuner og erhvervsliv.

Vi er stolte af, at vores profil er bred. Samtidig kan forskningen 
hos os nå det allerhøjeste niveau, som vi fx ser ved Max-Planck 
Odense Center on the Biodemography of Agingi. 

Fakultetet har været truet, og da jeg kom til SDU for 20 år siden, 
var det til en organisation, hvor alle var lidt ude på kanten. Men 
jeg oplevede et stærkt fokus på, at det her sted var et skib, der 
skulle sejle ved fælles hjælp. Med fællesskaber på tværs og en 
ånd præget af åbenhed, interesse og lyst til samarbejde. 

Den ånd har vi stadig. Overalt i organisationen, fra studerende 
over TAP’er til VIP’er oplever jeg, at vi ved, hvor vi vil hen.  
At det, vi laver, skal kunne bruges til noget. For det nytter  
ikke, at vi skaber ny viden, hvis ingen bruger den. 

Med den brede palet af fagligheder har vi de redskaber, der 
skal til for at handle på visionen om at forbedre menneskers 
sundhed. Fra stærk laboratorie- og registerbaseret forskning til 
stærke kliniske og folkesundhedsmiljøer så vi også kan måle på, 

om vores indsatser virker; og danskernes sund-
hed BLIVER bedre.

Vores brede profil bliver der i endnu højere  
grad brug for i fremtiden, hvor befolkningen 
bliver ældre, flere overlever kritisk sygdom, flere 
kom mer til at leve med kroniske sygdomme, og 
der vil være større krav om individualisering  
af diagnostik og behandling for den enkelte 
patient under anvendelse af stadig mere 
avanceret tek nologi. 

Samtidig vil mere behandling skulle foregå 
udenfor sygehusene og ude i hjemmene. Alt 

dette kræver endnu mere samarbejde. På tværs 
af sundhedsvæsenets sektorer, på tværs af 
fakulteter og fagligheder på SDU, på tværs af 
Danmark i store nationale fælles aktiviteter, og 
på tværs af lande i internationale samarbejder.

Vores allerede stærke samarbejde med det om-
givende samfund og med hinanden vil sammen 
med den kommende sammenbygning af SDU i 
Odense med det nye universitetshospital stille 
os rigtig godt i de næste 50 år. 

Vores vision er at forbedre 
menneskers sundhed

I 50 år er læger trukket i arbejdstøjet her på  
universitetet. I dag har de fået selskab af 

mange andre faggrupper, som tilsammen udgør 
skaren, der fører vores vision ud i livet.

Medicinstuderende trækker i arbejdstøjet
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Universitetsadministrator Bengt Bengtson var 
manden, som spillede hovedrollen i skabelsen 
af Odense universitet. 

Fra november 1964 arbejdede Bengtson med 
planlægning og udførelse af byggerier, koordin-
ering af ansættelse af forskere og undervisere 
og alle de praktiske udfordringer fra tegnebræt 
til virkelighed. 

Til universitetets 40 års jubilæum i 2006 var 
Bengt Bengtson festforelæser, og han fortalte 
bl.a. om de praktiske problemer omkring under-
visningsmaterialer til de medicinske fag.  

Ét af problemerne var skeletter
Bengtson havde hørt, at Franz Bierring fra 
København kunne forventes at blive udnævnt 
til universitetets første professor i anatomi. 
Bierring havde allerede ansat nogle studenter-
medhjælpere til at lave præparater til mikrosko-
pi, og han havde også løsninger på en række 
andre udfordringer, men:

”Jeg har imidlertid ét stort problem, som jeg 
ikke kan finde en løsning på. Jeg skal helt fra 

starten bruge et antal rigtige skeletter i under-
visningen, og da de kun kan fås i Indien, kan 
de ikke nå at komme frem til semesterets start, 
selvom vi bestiller dem straks”, fortalte Bierring 
til Bengtson.

Bengtson var på forkant
Heldigvis kunne Bengtson fortælle den nye 
professor i anatomi, at han allerede havde hørt 
om udfordringen omkring skeletter fra andre 
forskere, som havde sagt præcis det samme.

”Derfor havde vi i administrationen i dette 
specielle tilfælde vovet på egen hånd at købe et 
parti skeletter i Indien, og de var allerede på vej 
til Danmark og ville være rettidigt fremme”, 
fortalte Bengtson.

Professor Bierring blev meget glad for, at hans 
problem var løst, og i administrationen var man 
lettet over ikke at risikere at mangle skelettet til 
undervisningen.

Ingen skeletter i skabene

Ingen anatomiundervisning uden skeletter 
- og i midt 60'erne var skeletter svære at skaffe.

1966:  Skeletter fra Indien (med spor  
af slidgigt). 10 monterede  
skeletter og skeletkasser.  
Handlen stoppede i 1966

1980:  Plastskeletter fra Tyskland. 
Plastafstøbninger af ”rigtige” 
europæiske skeletter

En historie fra  

lægeuddannelsens start

Skelet til anatomiundervisning, 1967. 
I baggrunden ses stud.med. Kurt Klünder
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Den udmelding kommer efter hans egne knap 
30 år som forsker, gennem en tid, hvor forsk-
ningen har udviklet sig fra den grimme ælling 
på hospitalet til den smukke svane, der skaffer 
kapital og prestige.

”Da jeg kom til OUH i 1989 var der 20 profes-
sorer, men ikke meget klinisk forskning. Jeg så 
et behov for et Klinisk Institut som supplement 
til de eksisterende Anatomisk Institut og Fy sio-
logisk Institut,” fortæller Henning Beck-Nielsen

”På det stiftende møde stillede jeg op som in-
sti tutleder, det var dengang institutledere blev 
valgt og ikke ansat. Og jeg vandt afstem ning en, 
selvom stillingen bag kulissen egentlig var givet 
til en anden.”

Med i det gode selskab
Henning Beck-Nielsen var institutleder fra 1989 
til 1998. 

”Det var en svær post, for der var ingen tra-
dition for klinisk forskning og heller ikke den 
store forståelse. Jeg gik til syge husdirektøren 
og bad om et rum til forskning. ”Sådan noget 
bruger vi ikke her”, lød svaret.”

Siden da er det gået stærkt. Kombinationen af 
hårdt arbejde fra institut og fakultet kombine ret 
med et generationsskifte og en erkendelse af, 
at forskning giver prestige og helt uundvær lig 
viden, har ført Klinisk Institut og forskningen 
på OUH op på niveau med ”storebrødrene” i 
Aarhus og København.

Forskning som indtægt
”Når det gælder sundhedsvidenskabelige 
publikationer i høj impact-tidsskrifter er vi rela-
tivt, det vil sige når størrelse og antal forskere 
er ta get i betragtning, på samme niveau i dag 
som i Århus og København,” siger Henning 
Beck-Nielsen. 

”Forskning er ikke en udgift, men en ind tægt. 
Det handler ikke kun om viden, men også om 
til træk nings kraft og rekruttering. Og jeg me ner, 
at en god læ ge skal for ske og ikke ba re be-
handle. Ellers er han eller hun ikke kritisk nok 
over for faget og egen indsats.”

Kvalitet over kvantitet
Henning Beck-Nielsen oplever efterhånden 
OUH som et rigtig godt sted for forskning.

Det ses blandt andet på antallet af profes so-
rer og ad jungerede professorer. Og på an delen 
af arbejds tiden, som en professor bruger på 
forskning. 

Da Henning Beck-Nielsen selv blev professor 
i 1989 vandt han en stor sejr, da han og profes-

sorkollegerne fik lov til at bruge en dag om ugen 
på forskning. I dag er standarden for en klinisk 
professor 50 procent forskning og 50 procent 
behandling.

”Næste skridt i udviklingen bliver at få mere 
kvalitet for pengene. Både i forskning og be-
handling. Vi har brug for rammebevillinger i 
stedet for akkord. Og aflønning efter kvalitet. 
Tidligere blev læger aflønnet efter, hvor man ge 
af deres patienter, der var le vende nyt års aften. 
Det lyder tosset, men princip pet bag er godt. Vi 

skal aflønnes ef ter, om patien terne har det be-
dre efter be handlingen, ikke efter hvor mange 
patienter, der kommer igennem.”

Forskning er en livsstil

Ifølge professor Henning Beck-Nielsen,  
verdenskendt diabetesforsker og tidligere institutleder 

på Klinisk Institut, er en god læge ikke blot  
god til at behandle patienter, men også til at forske.

Henning Beck-Nielsen med patient, 2010. Fotograf Heidi Lundsgaard

Jeg mener, at en god 
læge skal forske og ikke 
bare behandle.

Klinisk Institut: 

1966: 3 professorer

1989: 20 professorer

2016: 90 professorer

En historie  

fra Klinisk Institut
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I 18 måneder fra midten af 1987 var Anthony 
Carter dekan for fakultetet, der på det tids-
punkt hed Det Lægevidenskabelige Fakultet og 
havde mediciner-uddannelsen som den enes te 
uddannelse. 

Nyt institut og nyt fokus
Efter en turbulent dekan-tid med lukningstrusler 
kom Anthony Carter tilbage til laboratoriet og 
forskerkarrie ren. En ændring af institutstruk-
turen var et af de første tiltag, som dekan Mogens 
Hørder tog for at sikre, at lukningstruslen blev 
afværget. Hermed blev Institut for Medicinsk Bi-
ologi skabt; det nuværende Institut for Molekylær 
Medicin, hvor Anthony Carter nu er emeritus.

Livmoderens gåder
Anthony Carters forskningsfokus lå tidligere 
indenfor fosterets udvikling, men i 2001 fik han 
interesse for pattedyrs evolution. Siden har hans 
erklærede mission været at skabe et fuldstæn-
digt billede af moderkagens evolution blandt 
vores nære slægtninge, aberne.

Anthony Carter stillede sig spørgsmålet: ”Hvor-
for får mennesker svan ger skabs forgiftning, når 
andre pattedyr ikke gør?”

Siden har han forsøgt at besvare dette og er nået 
ganske langt. Han har påvist, at svangerskabsfor-
giftning hænger sammen med vores store hjerne. 
For kroppen bruger så meget ener gi på at udvikle 
hjernen, at blodtilførslen til livmoderen ikke altid 
rækker til. Og i tre til fem procent af alle gravidi-

teter fører det til svangerskabsforgiftning, som er 
kendetegnet ved forhøjet blodtryk hos kvinden 
og iltmangel hos barnet. 

Aber giver svarene
Resultaterne har han nået frem til ved at stu-
dere chimpanser, gorillaer og gibbonaber. 
Især chimpanserne lig ner mennesker me get, 
og Anthony Carter har haft adgang til en unik 
sam ling chim panse livmodere ind samlet af en 
bri tisk storvildtjæger i 1930’erne.

Fra dekan til  
forskning i chimpanser

  Anthony Carter 1987.  
Foto Birthe Palle Jørgensen.

  Anatomisk samling.  
I daglig tale ”Tørsalen”1998. 
Foto Geert Mørk

  Laboratorium på IMM.  
Fotograf Nils Lund

Anthony Carter er tidligere dekan på Det Sundhedsvidenskabelige  
Fakultet, og docent emeritus ved Institut for Molekylær Medicin,  

IMM, hvor han har været ansat næsten hele sin karriere.

Hvorfor får mennesker  
svangerskabsforgiftning, når  
andre pattedyr ikke gør?

Dekaner gennem tiden:

Ole Skøtt: 2008- 

Mogens Hørder 1989-2008

Anthony Carter: 1987-1988

Annelise Bach: 1986-1987

Torben Haghfelt: 1982-1986 

Jørgen Ringsted: 1979-1982

Lars Garby: 1976-1979

Annelise Bach: 1974-1976

Peder Grove Sørensen: 1973-74

Bent Harvald: 1970-1973

Franz Bierring: 1968-1970

Paul Plesner: 1966-1968

En historie fra Institut 

for M
olekylær M

edicin
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Fire år tog det at omstrukturere 
fakultetet. Med arbejdere blev 
afskediget, 25 in sti tut ter blev til 
fire og arbejdet med stu die re-
for mer blev igangsat.

”Det var en spændende og an strengende om-
stillingsperiode,” husker Hans Ever mann.

Han var netop tiltrådt som fakultetssekretær 
og dekan Mogens Hørders administrative høj re 
hånd, da rygterne begyndte at løbe om en sam-
mensværgelse mod lægeskolen i Odense. 

Tæt parløb
Det blev derfor nogle hektiske første år, hvor 
fokus lå på at skabe et konkurrencedygtigt fa-
kultet med en stærk profil.

”Vi kørte et tæt parløb i den proces, Mogens 
Hørder og jeg. Han tog sig af strategien, jeg tog 
mig af resten,” fortæller Hans Evermann.

”Det var fantastisk spændende at være med 
gen nem krisen og i opbygningen af det nye 
sund hedsvidenskabelige fakultet.”

Med genopbygningen kom nemlig udvik lingen 

fra lægevidenskab til sundheds viden skab. Mo-
gens Hørder kom med en baggrund i og vision 
om sundhedsfremme som omdrej nings punkt 
for fakultetet. Derfor var det naturligt at ændre 
fakultetets navn til Det Sundheds vi den ska be-
lige Fakultet.

Ind med nye uddannelser
Samtidig blev der åbnet op for en anden ud dan-
nelsesprofil. I 1989 kom det første initiativ til at 
oprette en kiropraktoruddannelse på Syddansk 
Universitet og det gav anledning til mange 
diskussioner.

”Det var bestemt ikke alle, der var enige i, at det 
var en god idé Det er den eneste gang jeg kan 
huske, at man ikke har kunnet nå til enig hed i 
fakultetsrådet. Så emnet kom til afstem ning. Og 
som altid blev det, som Mogens Hør der ville,” 
fortæller Hans Evermann.

Hans Evermann var med, da fakultetet senere 
blev udvidet med flere andre uddannelser og 
institutter. 

”Der var mange initiativer, for eksempel op byg-
ningen af forskeruddannelsen, masterud dan-
nel serne og oprettelsen af Institut for Re gio nal 
Sundhedsforskning. Vi brugte også me  get tid på 
at rejse rundt til sygehuse i regio nen og over tale 
dem til at tage praktikanter.”

Forenede kræfter
Praktikpladserne og regional forskning kom til 

Højre hånd gennem 
kriser og sejre

Hans Evermann var i 18 år fakultetssekretær på  
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og spillede en central rolle 

i den omstilling og genopbygning, der transformerede både  
uddannelserne og forskningsstrukturen fra slut-firserne.

at være udslagsgivende på det politiske niveau, 
da de nye regioner skulle dannes efter amter nes 
nedlæggelse. SDU ville gerne drive mere forsk-
ning på Vejle Sygehus og uddanne læger der, men 
Vej le hældede mod Aarhus og Region Midt jylland. 

”Med forenede kræfter lykkedes det at få gjort 
Vejle til hovedsæde i Region Syd danmark og 
dermed sikredes vores mu lighed for at udvikle 
den stærke re gio nale forskning mod det, den 
er i dag. Og for at vi kan uddanne vores me di-
cinstuderende til høj standard på alle regionens 
sygehuse,” siger Hans Evermann.

En hyldest
Til slut fremhæver Hans Evermann HK’erne og 
korrespondenternes indsats. 

“De spillede en afgørende rolle i min “re ge-
ringstid” og blev selvstændige sags be hand lere/
team ledere. Grup pen le verede en engageret og 
flot indsats og blev krumtappen i det netværk, 
der fra midten af 90’erne etableredes med 
institut-og studiesekretærerne og dannede 
en professionel og kvalificeret baggrund for 
fakultetets primære aktivi teter: forskning og 
uddannelse.”

Laboratoriet for kliniske færdigheder 1999

Fokus lå på at skabe  
et konkurrencedygtigt 
fa kultet med en  
stærk profil.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

1988: 25 institutter

1992: 4 institutter

2010: 8 institutter

En historie fra  

fakultetssekretariatet
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Når professor Anders Jakobsen og kollegerne 
på Vejle Sygehus og Sygehus Lillebælt taler med 
patienter, efterspørger patienterne selv at være 
med i forskningsprojekter og forsøgsbehand-
linger. 

”Hvor patienterne tidligere deltog i forskning 
for lægernes skyld, gør de det nu for deres 
egen. Forskningen er blevet en integreret del 
af behandlingen, som patienterne simpelthen 
forventer at være en del af.”

Den nye positive holdning til deltagelse i forsk-
ningen kan ifølge Anders Jakobsen dels tilskrives 
internettet og patienternes øgede viden om og 
interesse for at spille en aktiv rolle i egen behand-
ling. Men også at patienterne ikke længere kun 
møder forskningen, hvis de bliver behandlet på 
et universitets hos pital. 

Forskningen er rykket ind på pa tient stuerne på 
alle syge huse i Region Syddanmark, i regi af 
Institut for Regional Sundhedsforskning. Og 
tilmed også på flere vestsjællandske hospitaler.

Et stort uudnyttet potentiale
Som det første universitet i Danmark oprettede 
SDU omkring årtusindskiftet et nyt institut 
målrettet decentral forskning. 

En rapport om en national sund-
hedspolitik (NASTRA) havde 
et par år tidligere lagt vægt 
på, at mens behandling-
en af patienter i det 
danske sygehusvæsen 
i væsentligt omfang 
foregik decentralt, var 
forskningen i høj grad 
koncentreret omkring 
universitets hospita-
lerne.

”Der var altså et 
stort uudnyttet po-
tentiale for forskning 
på de mindre syge-
huse, hvor største-
delen af patienterne 
er,” fortæller Anders 
Jakobsen, professor i 
onkologi på Vejle 
Sygehus.

Status i at 
forske
Han var med i forarbejdet og 
processen omkring oprettelsen af det nye in-
stitut og blev i 2001 instituttets første professor. 

”Dermed fik Vejle Sygehus en professor i on ko-
logi før Odense gjorde det. De sidste 15 år er der 
sket en kæmpe udvikling i forsk ningen – ikke 
bare på vores institut, men på hele sundheds-
området.”

Forskning er en selvfølge 
for patienterne

Institut for Regional Sundhedsforskning, IRS  
bringer forskningen ud på de mindre hospitaler, 

hvor patienterne også er

Ifølge 
Anders 

Jakobsen er der 
kommet status i 

at forske. 

Hvor det 
tidligere var 
en bibeskæf-

tigelse for enkelte 
overlæger, er forskning 

i dag en naturlig del 
både af karrierevejen for 

sund hedspersonalet og for behandlingen af 
patienter. 

“Al erfaring viser, at forskning er en væsentlig 
forudsætning for optimal behandling.”

Et institut i udvikling
Det tager lang tid at opdyrke et nyt forsknings-
område og forskningsmiljø, men IRS er på 16 
år nået rigtig langt; fra de første ansøgninger, 
ansatte og projekter - til i dag, hvor mere end 
230 forskere er tilknyttet instituttet.

”I dag er instituttet en naturlig del af SDU, hvor 
vi bliver anerkendt for vores arbejde”, siger 
Anders Jakobsen

Anders Kr. Møller Jakobsen, Vejle Sygehus

En historie fra  

Institut for Regional 

Sundhedsforskning

2001: Forskning på IRS

2016: 230 forskere heraf 25 professorer Der var et stort uudnyttet  
potentiale for forskning  
på de mindre sygehuse, hvor 
størstedelen af patienterne er. 
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Intet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet uden 
Mogens Hørder. Det er den opfattelse man får, 
når man taler om historien bag fakultetet. Man-
den på alles læber i sin tid var dekan i 20 år. In-
den da overlæge og professor, efter det institut-
leder ved Institut for Psykologi og nu professor 
ved Forskningsenheden for brugerperspektiver 
på Institut for Sundheds tjenesteforskning.  
Mogens Hørder trådte til som dekan i forbin-
delse med lukningstruslen i 1988 og tog initiativ 
til at reformere både uddannelserne og forsk-
ningen på fakultetet på mange måder.

Ingen panik
Omstruktureringen var affødt af luknings-
truslen, men var langt fra en panikløsning. 
Tvært imod har nytænkningen ført til, at  
fa kul tetet er så bredt og velfunderet som i dag. 

”I 1990’erne blev fakultetet omdøbt fra læge-
videnskab til sundhedsvidenskab. Det er et  
godt billede på udviklingen i spektret af sund-
hedsuddannelser, som i dag også tæller de 
sundhedsfremmende uddannelser i Idræt og 
Sundhed samt Folkesundhedsvidenskab”.

Ingen panik
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har 
under den nuværende dekan, Ole Skøtt, også 
etableret en række kandidatuddannelser, som 
bygger ovenpå professionsbachelorer.

”Vi fik et samarbejde op at stå med CVU’erne, 
de senere professionshøjskoler, som i dag står 
for en stor del af uddannel serne af bachelorer 
indenfor sundhed. Her kan nævnes sygeple-
jerske, ergo- og fysioterapeut, bioanalytiker, 
radiograf og jorde moder. Samtidig ytrede de 
faglige organisationer ønske om en mulighed 
for videreuddannelse på kandidatniveau. Det 
er baggrunden for etableringen af først den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse, dernæst 
kandidat i fysioterapi og senest sygepleje, jorde-
modervidenskab og ergoterapi.”

Baseret på forskning 
Ifølge Mogens Hørder styrker kandidatud-
dannelserne grundlaget for at opbygge forsk-
ningsområder, der i bredere grad dækker det 
samlede sundhedsvæsens behov. 

”Uddannelse er halvdelen af et universitet. Men 
uddannelsen hænger sammen med forskning-
en. Uddannelserne er og skal være forsknings-
baserede.”

Det er langt fra kun udbuddet af uddannelser, 
der har ændret sig i løbet af 50 år, hvor antallet 
er steget fra den oprindelige lægeuddannelse til 
nu mere end 20 forskellige bachelor-, kandidat-, 

Fra lægevidenskab til  
sundhedsvidenskab – historien bag 

uddannelsernes udvikling

Som dekan ændrede Mogens Hørder fakultetets kurs  
og satte gang i den rivende udvikling mod de mere 

end 20 uddannelser, SUND leverer i dag. 

master- og ph.d.-uddannelser. Også optag og 
eksamensformer har gennemgået en markant 
udvikling, som fokuserer på at øge de studeren-
des engagement og indflydelse, at øge den 
samfundsmæssige relevans af uddannelserne 
og at skabe et bredere og mere dækkende fagligt 
grundlag for uddannelsernes teori og praksis. 

”Fakultetet har stor succes med at udvikle 
optaget af studerende på andre grundlag end 
karaktergennemsnit, først ved interview og nu 
både test og interview som en struktureret og 
dokumenteret optageform. Så stor succes at 
vores måde at optage studerende på har bredt 
sig både til andre fakulteter på SDU og til  
andre universiteter.”

Eksamen i praksis
Blokke blev en ny model i uddannelsernes 
struktur omkring år 2000, når det gælder un-
dervisning og eksamen.

I stedet for enkelte fag struktureredes uddan-
nelserne fagligt i få blokke. Og eksamen er ikke 
længere en afrapportering af erhvervet viden i 
det enkelte fag, men en afprøvning af kompe-
tencer. 

For eksempel til den afsluttende prøve, OSCE, 
hvor de studerende skal vise, at de besidder 
en bred viden og evnen til at omsætte den til 
praksis.

  Det første hold fra klinisk 
biomekanik, juni 1999. 
Foto Geert Mørk

  Mogens Hørder, juni 1999.

Fakultetet har stor 
succes med at udvikle 
optaget af studerende 
på andre grundlag end 
karaktergennemsnit.

Mange flere uddannelser:

1966: En uddannelse

2016:  Mere end 20 uddannelser

En historie om
  

fakultetets uddannelser
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I 1972 hed arbejdspladsen Hygiejnisk Institut og 
hørte under Lægeskolen på Odense Univer sitet. 
I dag hedder den Forsknings enheden for Mil jø - 
me dicin under Institut for Sund heds tje nes te-
forskning på SDU. 

Hverdagen be står stort set i det samme. Ranja 
Bjerring er la bo ra torie tekniker og ana lyserer 
blodprøver fra mennesker. 

Det aktuelle projekt er at teste 7000 prøver for 
kviksølv og hæmoglobin som led i et pro jekt 
ledet af professor Philippe Grandjean.Ranja 
Bjerring når cirka 40 kviksølv prøver om dagen. 
200 om ugen. Så der er fast arbejde for en tid.

En mappe fuld af breve
Fast har Ranja Bjerrings job nu også været siden 
1990. Men mellem 1972 og 1990 var hun ansat 
på hele 40 forskellige kontakter, hvilket hun har 
bevis på. For hun har alle sine ansættelsesbreve 
samlet i en mappe. 

”Trods de mange år med usikre ansættelser 
har jeg holdt 40 års jubilæum på SDU. Jeg har 
altid været i den samme lille enhed, hvor vi har 
et godt sammenhold. Der er to 25-års jubilarer i 

år, så det er et sted, hvor folk bliver hængende, 
fortæller hun.”

Fra valgt til ansat 
Selv har hun ikke kun været engageret i de 
tusindvis af reagensglas, der er gået gennem 
hendes hænder og maskiner gennem årene. Og 
som gør en forskel, både for forskning og politik 
i Danmark.

”Jeg er stolt af min enhed. Vores arbejde er sam-
fundsrelevant og fokuserer på vigtige emner. 
Det vi laver, nytter virkelig noget.”

Stoltheden er mere skjult, bag et tykt lag af 
beskedenhed, når snakken falder på hendes 
egen indsats for at repræsentere de admini-
strative og tekniske medarbejdere, TAP’ere, i 
institutråd, fakultetsråd og TAP Fællesråd.

”Efter studenteroprøret i 1960’erne blev der gjort 
op med professorvældet, og universitetet ind-
førte valg til alle organer. Rådene bestod af seks 
VIP-ansatte, tre TAP og tre studerende.”

Det vil sige, at det administrative personale 
sammen med de studerende og en enkelt ung 
VIP kunne få flertal for en beslutning og trumfe 
de ældre professorer, der havde haft magten i 
mange år. 

Rådgivende råd
Dengang i 1970’er havde rådene reelt både 
ansvar og beslutningsret. For eksempel valg te 
Fakultetsrådet dekan og prodekan fra sin midte. 

Kvinden med de 40 ansættelser

Ranja Bjerring, laboratorietekniker på Institut for  
Sundhedstjenesteforskning har været ansat på SDU siden 1972.  

På omkring 40 forskellige kontrakter. Sådan var virkeligheden i 1970’erne  
og 80’erne, hvor fondsbevillinger betød kortsigtet planlægning.

Men så kom Universitetsloven og tog over efter 
Styrelsesloven.

”Pludselig blev alle rådene blot orienterende. Vi 
havde været vant til at have en form for medbe-
stemmelse. Den forsvandt med den nye lov-
givning. I dag er alle rådene kun rådgivende. Og 
alle ledere bliver ansat, ikke valgt.” 

Ranja Bjerring er trods den dalende indflydelse 
til medarbejderorganerne stadig aktiv i det 

faglige arbejde. Pt. sidder hun i Institutrådet på 
Institut for Sundheds tjenesteforskning. 

Jeg er stolt af min enhed.  
Det vi laver, nytter 
virkelig noget.

En historie fra  

TAP-verdenen

Ranja Bjerring:

1972 -1990: 40 ansættelser

1990: Fastansat

Ranja Bjerring 1986. Foto: Birthe Palle Jørgensen
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For seksten år siden stod Peter Juel Thiis Knud-
sen, vicestatsobducent på Retsme di cinsk Institut 
i en landsby i Kosovo, ved et klap bord stillet op i 
det fri, midt i den varme som mer. 

Lig efter lig, gravet op fra deres grave, skulle 
obduceres. Det var kort efter afslutningen på 
den blodige borgerkrig i Jugoslavien, og ansva-
ret skulle placeres. 

”Vi troede, at vi skulle identificere de døde, men 
opgaven viste sig mere at handle om almind-
elig retsmedicin, altså at fastslå dødsårsager. 
I alt gennemførte jeg 104 obduktioner i Koso-
vo,” fortæller Peter Juel Thiis Knudsen. ”Som 
retsmediciner er jeg ansat ved SDU og har min 
dagligdag på instituttet, men jeg er også uddan-
net til at være til rådighed og kan blive sendt ud 
til større ulykker og kriser med kort varsel.”

Rejsende i retsmedicin
Peter Juel Thiis Knudsen og hans kuffert med 
lange knive, sakse og andre uundværlige ar-
bejds redskaber for en retsmediciner var om-
kring årtusindskiftet i Kosovo ad flere omgange. 
Og umiddelbart efter tsunamien i Asien i 

december 2004, der krævede over 200.000 
dødsofre, afbrød han juleferien for at rejse ned 
til en opgave, han aldrig glemmer.

”Det var hurtig udrykning med tropebeklæd-
ning i kufferten. Det helt særlige ved opgaven 
efter tsunamien var, at der var så mange lig. 
De var blevet indsamlet og lå i tæpper og 
plastposer. Og vi stod i begyndelsen ved små 
borde, uden rindende vand og skulle arbejde 
på at identificere dem. Det var meget primitive 
arbejds forhold,” beretter han.

I alt var han i et team sammen med patologer, 
tandlæger og politi fra mange lande med til 
at identificere 3500 af de afdøde ved hjælp af 
tanddata, fingeraftryk og DNA på de tre ture, 
han havde til Thailand. 

Mere end lig på bordet
Peter Juel Thiis Knudsen kom i 1996 til Odense 
fra en stilling som patolog på Aarhus Kom mu ne-
hospital. Siden da har dagligdagen som rets-
mediciner ændret sig på mange områder. I takt 
med den teknologiske og forsknings mæssige 
ud vikling er DNA-analyser blevet rutine. 
Det sam me gælder CT-scanninger, der i dag 
benyttes ved alle de omkring 1500 obduktion-
er, der årligt udføres på de tre Retsmedicinske 
Institutter. 

”Scanningerne giver værdifulde informatio ner 
som supplement til obduktionen. For ek sem pel 
kan vi ofte se kraniebrud efter vold bedre end ved 
den klassiske obduktion,” for tæller han.

1999 blev et andet vigtigt år for instituttet. Da 

Dobbelt så mange 
levende som døde

Arbejdet som retsmediciner byder på meget andet end obduktioner.  
Specialet, der først blev et speciale i 2008, er i stadig udvikling.

overgik den kliniske retsmedicin nemlig til 
instituttet fra embedslægerne. Det betød under-
søgelser af voldtægtsofre, voldsofre, gernings-
mænd og findesteder. 

”Vi fik 14 dage til at stille med et døgnbe red-
skab. Så der altid var nogen på vagt. Siden da 
er området klinisk retsmedicin kun vokset, og 
vi har i dag dobbelt så mange le ven de pa tienter 
igennem afdelingen som døde.”

Samarbejde på tværs
Med de ændrede arbejdsopgaver stiger behovet 
for uddannelse og faglig udvikling Retsmedi-
ci  ner ne er tilknyttet regionens to Centre for 
Voldtægtsofre, og undersøger volds- og vold-
tægtsofre og gerningsmænd i samarbejde med 
OUH og Kolding Sygehus. De bliver også tilkaldt 
sammen med børne lægerne, når der er mistan-
ke om seksuelle overgreb og vold mod børn. 

”Selv om opgaven med den kliniske retsme di-

cin ret pludseligt blev pålagt os, var det ikke et 
problem. Det virkede helt naturligt, at vi også 
skulle undersøge de levende, og det har givet os 
et bedre indtryk af den virkelighed, der omgiver 
os på godt og ondt.” 

Til Retsmedicinsk Institut hører også noget i 
bogstaveligt forstand mere jordnært. An tro po-
lo  gien beskæftiger sig med middel aldergrave og 
assisterer ved udgravninger med at identificere 
knogler og bestemme køn, alder og sygdomme. 

Ved mere nutidige knoglefund skifter de navn 
til retsantropologer og er til stor hjælp for 
retspatologerne. 

De levende giver os  
et bedre indtryk af den 
virkelighed, der omgiver  
os på godt og ondt.

Retsmedicinsk Institut:

1971:  Instituttet oprettet under  
professor Jørn Simonsen

1996:  Institutleder professor  
Jørgen L. Thomsen 

2015:  Institutleder professor 
Peter M. Leth

  Peter Juel Thiis Knudsen, efter 
tsunamien, Thailand 2005 
Foto: Johnny Frederiksen

  Retsantropolog Jesper Boldsen 
med skeletsamlingen 1996.  
Foto Ulrik Borgermann

En historie fra  

Retsm
edicinsk Institut
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”Folks billede af idræt er noget andet end vir-
keligheden, når de tænker, at idræt er lig med 
fodbold og kolbøtter og så ikke mere.”

Det mener Jørgen Povlsen, institutleder på Insti-
tut for Idræt og Biomekanik. Han står i spidsen 
for et forskningsområde i rivende udvikling. Og 
et institut, der gang på gang mar ke rer sig inter-
nationalt med banebrydende resultater.

Første institut for Idræt
SDU var det første danske universitet, der fik 
et egentlig idrætsinstitut. I begyndelsen uden 
tydelig kobling mellem forskning og uddannel se.

”Det var før forskningsbaseret undervisning 
blev en selvfølge. Dengang var idrætten en 
gøge unge på uni versitetet, og de idrætsstu de -
rende i shorts og svedige t-shirts blev set skævt 
til, når de mængede sig med de skjor teklædte 
litterater i kantinen,” fortæller Jørgen Povlsen. 

I første omgang som sidefagsstuderende i faget 
Legemsøvelser fra 1970.

Respekt og ligeværdighed
Allerede fra begyndelsen af 1970 var insti-
tuttet tværfagligt, med tre hovedområ der. Det 
fysiologiske, det humanistisk/samfundsviden-

skabelige og endelig det praktiske.

”Selvom områderne og dermed personlig-
hederne på instituttet er og har været meget 
forskellige, har der altid hersket en indbygget 
respekt og ligeværdighed. Vi forstår ikke nødven-
digvis hinanden, men vi respekterer hinanden.”

Bredden, eliten og de ældre
En særlig målgruppe for forskningen, som  
har været med fra starten, er børn og unge.  
I ar bejdet med disse blev grunden lagt til den 
tradition, som IOB har for at være et udadvendt 
institut med tætte relationer til verden udenfor, 
både erhvervslivet og offentlige og private insti-
tutioner. Og med en bred tilgang til idrætten, så 
den rummer sundhed på alle planer. I midten 
af 1980’erne kom den anden ende af livscyklen 
med i forskningen, nemlig de ældre.

”Det første projekt med ældre handlede om fy-
sisk aktivitet for arbejdsløse ældre. Det slog for 
alvor hul på nogle fordomme og myter, fordi det 
ændrede vores opfattelse af ældre og var med 
til at understøtte den måde, vi tænker på i dag, 
nemlig at bevægelse er vigtigt hele livet,” siger 
Jørgen Povlsen.

I 1988 kom eliten ind under IOB, da Team 
Danmark Testcenter i Odense blev etableret. 
Her dyrkes især de fysiologiske aspekter med 
målinger af kondition og styrke.

Verdens bedste 
De senere år har budt på mange opsigtsvæk-

Kolbøttefabrikken, der indtog  
universitetsverdenen

I de flestes hverdagsliv er idræt et skolefag eller en fritidsaktivitet.  
Men på IOB, Institut for Idræt og Biomekanik, er idræt 

lig med forskning og uddannelse i verdensklasse.

kende og banebrydende forskningsresultater, 
blandt andet indenfor byers indretning til bevæ-
gelse, artrose, rygskader og børns sundhed.

Men i lokalområdet er instituttet nok mest 
kendt for de fysiske omgivelser, der flittigt bliver 

benyttet af både studerende, ansatte, skole, 
børnehaver, motionister og familier på udflugt.

”Verdens bedste udendørs idrætsanlæg” blev 
IOBs helt særegne stadion kåret til i 2015. 

  Ny idrætshal, 1996 .Foto Geert Mørkt

 Kalorietest på Idræt 1996. Foto Geert Mørk

  Som noget nyt: svømning for ældre.  
Foto Niels Nyholm

  F.v.: Karsten Froberg, Lis Puggaard og 
Jørgen Povlsen. Foto Geert mørk

En historie fra Institut 

for Idræt og Biom
ekanik

Idræt og Sundhed:

1970: 17 studerende

2016: 827 studerende
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Der var engang en ung miljømediciner, der drak 
øl med en færøsk kollega. De to talte om grinde-
hvaler og om færingernes appetit på disse, som 
måske ikke var så sund på grund af indholdet 
af kviksølv. Det blev begyndel sen på Philippe 
Grandjeans fokus på forure ne de fødevarer og 
kemikaliers indvirkning på menneskers hjerner.

Herfra er det gået slag i slag med den ene 
opsigtsvækkende publikation efter den anden, 
som vækker genklang, fordi de rammer ned i 
menneskers hverdag og har direkte betydning 
for den måde, vi lever på.

Går forrest og står fast
Mr. Mercury bliver han kaldt i udlandet, og selv-
om han til daglig er almindelig ansat på SDU, 
er han ikke bange for at stå frem, gå forrest og 
stå fast, når et kontroversielt emne som risikoen 
ved kviksølv når helt op i den amerikanske kon-
gres og Det Hvide Hus. 

”De ønskede en redegørelse om kviksølv, så 
den leverede jeg. Nu er amerikanernes græn se-
værdier baseret på vores publikatio ner. Siden er 
der kommet internationale regler for forurenin-
gen med kviksølv. Kviksølv er endda det første 
kemikalie, der ved hjælp af en FN-konvention 
skal udfases,” fortæller Philippe Grandjean.

Udlandet har længe haft kig på Grandjean, 
der i 2002 fik tilbudt et professorat på Harvard 
University i USA. Han valgte at blive på SDU, 
og amerikanere måtte nøjes med at adjungere 
Philippe Grandjean.

Et opkald til Ninn
Så snart man kigger tilbage over skulderen  
på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets 
historie, får man øje på lukningstruslen i 1988.  
Den var og vedbliver at være et kardi nal punkt 
i den udvikling, som den sundheds viden ska-
b e lige forskning og uddannelse på SDU har 
gennemgået. Og den var tæt på at blive en  
decideret afvikling.

Philippe Grandjean havde en afgørende finger 

Miljøforskeren, der måske  
reddede fakultetet

Philippe Grandjean, Institut for Sundhedstjenesteforskning,  
er i offentligheden kendt som miljøforskeren, der passer på vores  
børns hjerner. På SDU er han også indbegrebet af miljømedicin og  

har været med til at opbygge en stærk forskningsprofil og en 
arbejdsplads, hvor de ansatte bliver hængende.

med i spillet, der forhindrede lukningen af 
læ geskolen i Odense. Et telefonopkald en sen 
aften var med til at flytte den politiske stem ning 
mod en lunere holdning til fynboerne.

”Der var blevet udsendt et referat fra mini-
steriet, hvor det fejlagtigt fremgik, at der var 
enighed om at lukke lægeskolen i Odense. Jeg 
fik opsnuset, at sagen næste dag var på De Kon-
servatives gruppemøde, og da Erik Ninn-Han-
sen var valgt på Fyn, og jeg kendte ham fra Gl. 
Skagen om sommeren, ringede jeg ham op,” 
fortæller Philippe Grandjean.

Erik Ninn-Hansen, som på det tidspunkt var 
justitsminister, var ikke til at træffe, men han 
ringede senere tilbage fra en radiotelefon i 
ministerbilen. 

”Jeg forklarede ham, at der var onde kræfter, 
der ville lukke lægeskolen. At vores lægeskole 
faktisk var mere effektiv end de andre i lan det. 
Og at statistikkerne viste, at fremtiden ville 
byde på lægemangel. Jeg ved ikke præ cis, hvad 
der så skete, men der blev trukket i nogle tråde. 
Denne episode skabte tvivl om behovet for 

nedlæggelse, så sagen kom op i Folketinget og 
endte til vores fordel.”

Fællesskab og ansvar
Selvom Philippe Grandjean er forsker med en 
tydelig profil og ikke er bleg for at stille sig i of-
fentlighedens rampelys, er han også en hold spiller 
med stærke rødder i sin forsk nings enhed på Insti-
tut for Sundhedstjenesteforskning.

”Jeg har været tilknyttet Miljømedicin i over 
30 år. Det er et sted, hvor man generelt bliver 
i mange år og arbejder tæt sammen. Vi er et 
hold, og jeg kunne ikke have opnået det, jeg har 
opnået, uden det stærke fællesskab.”

Det stærke samfundsengagement og interes sen 
for andre menneskers ve og vel, er også noget 
Philippe Grandjean forsøger at give videre, når 
han underviser studerende på uddannelserne i 
medicin og folkesundheds videnskab. 

”Vi har en opgave med at give det, vi ved, vid-
ere. Så vi sikrer det bedste grundlag for at træffe 
beslutninger ude i samfundet og ikke eksperi-
menterer med menneskeskæbner.”

Forskningens højdepunkter:

1989:  Grandjean-artikel:  
Bly skader børns hjerne

1994: DK udfaser bly i benzin 

2000:  USAs National Research Council 
konkluderer ud fra SDU-fakta, 
at kviksølv fra forurenet fisk  
kan skade hjernens udvikling  
hos børn 

2012:  SDU-forskere påviser, at de 
såkaldte fluorstoffer skader børns 
immunsystem. Forslag i EU og FN 
om forbud mod anvendelse af  
stofferne i madindpakning, 
regntøj, imprægnering mm.

2013:  FNs miljøprogram konvention 
rettet kviksølvsforurening pga. 
SDU-forskning

  Et af de mange møder med ansatte og studerende om luknings-
truslen mod lægeskolen i 1988. Foto Birthe Palle Jørgensen

  Philippe Grandjean, 1986. Foto Birthe Palle Jørgensen

En historie fra  

Institut for Sundheds-

tjenesteforskning
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80 procent af danskerne har 
ondt et sted i kroppen i løbet af 
en 14-dages periode. 50 procent 
tager medicin for smerterne.  
Otte procent går til lægen med 

problemet. En procent kommer på hospitalet.

”Alle de registre, der ligger til grund for sund-
hedsforskningen, bygger på den ene procent, der 
kommer på hospitalet. Vi tæller alle med. Vores 
fokus er på, hvordan vi har det. Ikke kun på, om 
vi er syge,” fortæller Morten Grønbæk, direktør 
for Statens Institut for Folkesundhed, SIF.

SIF er fakultetets satellit i København. Insti-
tuttet blev i 2007 medlem af SDU-fami lien, 
men har bevaret sin funktion som sek tor forsk-
ningsinstitut med stærke bånd til mini sterier og 
styrelser.

De store trusler mod sundheden
”Vi registrerer folkesundheden. Siden 1987 har 
vi lavet befolkningsundersøgelser, som gør os i 
stand til at monitorere den almene sundhedstil-
stand i Danmark – og lave nedslag i den, som vi 
kan fokusere på.”

Rygning, alkohol og manglende fysisk aktivi-

tet er de store risikofaktorer, der i disse år har 
afgørende indflydelse på, hvordan vi har det. Og 
på, hvordan vi får det i fremtiden.

I september 2016 har SIF udarbejdet den 
seneste store rapport fra Sundhedsstyrelsen, 
der gør status: "Sygdomsbyrden i Danmark – 
Risikofaktorer."

Rapporten viser, at rygning er den største dræ-
ber, der hvert år slår 13.600 danskere  
ihjel, når andre risikofaktorer som kost,  
alkohol og inaktivitet er fraregnet. 

Fysisk inaktivitet kom mer isoleret set ind på 
andenpladsen med 6.000 for tidlige dødsfald 
årligt i Danmark. 

Det vigtige er hvordan,  
ikke hvor meget
Morten Grønbæks eget fokus som forsker ligger 
især på alkohol, og han er professor i alkohol-
forskning. 

Selvom konsekvenserne af og historierne om 
alkohol oftest er negative, tør han godt sige højt, 
at der også er positive effekter ved alkohol.

”Alkohol i moderate mængder kan være godt, 
blandt andet for hjertet og for patienter med 
type 2 diabetes. Det helt afgørende er, hvordan 
man drikker, ikke kun hvor meget”, mener 
Morten Grønbæk.

Som eksempel nævner han to mænd, som begge 
drikker 20 genstande om ugen. Der er stor 

Tal, der får Danmark  
op af stolen

Hver uge trækker Statens Institut for Folkesundhed, SIF, overskrifter 
med Ugens Tal, der sætter dagligdagens sundhedsudfordringer 

i perspektiv. Instituttet er med til at sætte SDU 
på landkortet i folkesundhedens navn.

forskel på, om de drikker dem på én gang til fest 
fredag aften eller om alkoholindtaget er bredt 
ud over hele ugen.

”Det er meget bedre at sprede indtaget af 
alkohol. Hvis man gør det, er risikoen for 
skadevirkninger langt mindre. Det tager Sund-
hedsstyrelsen ikke med i betragtning, når de 
anbefaler maksimalt henholdsvis syv og fjorten 
genstande om ugen for kvinder og mænd. Vores 
forskning viser, at det ikke er mere skadeligt at 

drikke to genstande end at drikke én. Så det er 
efter min mening ikke nødvendigvis farligt for 
en kvinde at drikke fjorten genstande om ugen, 
hvis de er fordelt over alle ugens syv dage.”

Vores fokus er på,  
hvordan vi har det. Ikke 
kun på, om vi er syge

En historie fra Statens  

Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed

1999: DIKE skifter navn til SIF

2007: SIF fusioneres med SDU

Indgangen til hovedbygningen i Esbjerg.
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Allerede omkring år 2000 blev der hvisket i 
krogene på SDU om ønsket om et psykologisk 
institut. Men planen om et institut for neuro-
psykologi blev hurtigt skudt til hjørne. Otte år 
senere opstod tanken igen – denne gang med 
mere opbakning fra aftagere og bagland. 

Oprindeligt var planen at tilknytte uddannel sen 
til enten det humanistiske eller samfundsviden-
skabelige fakultet. Men i foråret 2008 blev 
Sund hedsvidenskab inddraget, og uddannelsen 
blev besluttet etableret som et samarbejde mel-
lem Sundhedsvidenskab, Humaniora og Sam-
fundsvidenskab.

Voldsomt fra start
De første studerende blev optaget i 2010.  
Med masser af gode intentioner, og med 100 
studerende på det første hold.

”Psykologiuddannelsen kom voldsomt fra 
borde. Som et skib med 100 passagerer og 
meget lidt bemanding,” fortæller Kirsten Kaya 
Roessler, der efter Ask Elklit, professor i  
psykotraumatologi, blev den anden professor  
på Institut for Psykologi. 

Den hurtige start og den lille bemanding førte 

da også til, at nye studerende i løbet af foråret 
på første studieår protesterede på gangene, når 
der var studienævnsmøder. 

Hensigten var at råbe de ansvarlige op og få 
hævet kvaliteten af uddannelsen, og løsningen 
blev, at Mogens Hørder, der var fratrådt som 
dekan i 2008, nu igen blev tilkaldt af dekan Ole 
Skøtt, denne gang for at blive institutleder- og 
kort efter også studieleder. 

På rette kurs
Hans fornemste og største opgave var at få 
uddannelsen til at fungere tilfredsstillende for 
alle parter. Og efter ansættelsen af en profes-
sor - Kirsten Kaya Roessler - og en håndfulde 
talentfulde adjunkter, lykkedes det at få skibet 
på ret kurs 

”Vi har i dag en tydelig profil og en klar kurs. 
Der var mistro fra alle sider i begyndelsen, men 
vi har vist, at der er plads til os, fordi vi vil noget 
andet end de andre danske psykologiuddannel-
ser,” siger Kirsten Kaya Roessler.

Institut for Psykologi fokuserer, måske som en 
naturlig følge af tilknytningen til Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet, på psykologiens 
kliniske og sundhedspsykologiske aspekter, 
altså på psykologiens rolle i kriser, og arbejder 
med, hvordan psykologien kan støtte op om og 
udvikle sundhedsvæsenet.

”Vi er stærke både på de brede livsstilsper-
spektiver og på specifikke kroniske sygdomme, 
men også på metode og statistik. Endvidere er 

Vi vil og kan noget andet 
end de andre

Institut for Psykologi er sidste skud på stammen 
på fakultetets livstræ med de 50 årringe. Efter en opstart  

med en del knaster, står instituttet nu i fuldt flor.

vi ved at udbygge vores ekspertise på området 
internet-baseret terapi og eHealth. Og vi er 
unik ke i Danmark på det psykotraumatologiske 
område.”

Den tydelige profil blev yderligere skærpet,  
da Susanne S. Pedersen tiltrådte som insti-
tutleder og professor i 2014. Hun kom fra en 
tradition i Holland, hvor psykologien er stærkt 
forankret i somatikken, og det var netop dette, 
der skulle karakterisere den nye psykologi-
uddannelse ved SDU. 

Fremtiden ser lys ud
Det var en anden stor og vigtig milepæl, da de 
første kandidater i psykologi blev færdige i 2015. 

”En succeshistorie efter en dramatisk start,” 
kalder Kirsten Kaya Roessler det. Og den 
betragtning gælder for så vidt instituttet som 
helhed.

”Vi bygger broer mellem nogle meget forskel-
lige fagtraditioner, når vi samarbejder med 
afdelinger på OUH og med det nyoprettede 
Telepsykiatrisk Center i Odense. Her er vi især 
med i projekter indenfor hjerte-kar sygdomme, 
psykiatri, og smerteforskning. Vi er i stadig 
udvikling, og fremtiden ser lys ud.”

Med kun seks år på bagen er Institut for Psyko-
logi og psykologiuddannelsen på SDU stadig 
nye i gamet. Men uddannelsen oplever en  
meget stor søgning og er en af de danske  
psykologiuddannelser, der kræver det højeste 
karaktergennemsnit at  ved optagelsen. 

Vi bygger broer mellem 
nogle meget forskellige 
fagtraditioner.

Psykologiuddannelsen på SDU:

2010: Første optag

2015:  Dimission for de første  
75 kandidater

  Professor Kirsten Kaya Roessler

  Et udsnit af de første 75 psykologer 
fra SDU, der dimitterede i 2015. 
Foto Kirstine Mengel

En historie fra  

Institut for Psykologi
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I 1971 lagde universitetet kimen til det, som nu 
er verdens ældste og mest komplette tvilling-
register.

På det tidspunkt flyttede to af hovedkræfterne, 
professor Mogens Hauge og professor Bent Har-
vald, nemlig fra København til Odense Univer-
sitet. Og de tog registeret med, som egentligt 
var startet i 1954.

De fortsatte med at udbygge registeret, og det 
medførte flere pudsigheder.

For mange uægte børn
Bent Harvald har siden fortalt, hvordan han i 
begyndelsen skrev ud til præsterne i 800 sogne 
og bad dem gennemgå kirkebøgerne for at 
finde tvillinger. En provst i Lolland nægtede at 
medvirke, mens en kordegn på Rigshospitalet 
forklarede, at han desværre ikke kunne være 
med, da der i givet fald ville blive afsløret for 
mange uægte børn.

Mange år senere stødte forskerne i Odense på 
et andet problem i arbejdet med at registrere 
landets tvillinger.

Født i tvillingernes tegn
Nogle tvillinger blev således fundet gennem 
sessionsregistre, og en sessionsleder havde 
tilsyneladende misforstået opgaven. I hvert fald 
stod forskerne med en række personer, der ikke 
var tvillinger – men født i tvillingernes tegn.

Det ændrer dog ikke ved, at registeret i dag har 
mere end 86.000 par danske tvillinger registre-
ret fra 1870 og frem til nu.

De udgør et enestående materiale, når viden-
skaben skal finde årsager til sygdomme, fordi 
forskere både kan trække på enæggede med 
identiske gener samt tveæggede, der kun har 50 
procent identiske gener.

Udvidelse af registret
Professor Kirsten Ohm Kyvik, der i dag er leder 
af Klinisk Institut var med i etableringen af det 
unge tvillingregister og sammenlægning af 
registrene.

I dag ledes Tvillingregisteret af professor Kaare 
Christensen, og registeret er helt specielt, fordi 
det bygger på, at Danmarks geografiske data  
globalt set er enestående. 

At det under Kaare Christensens ledelse er 
blevet suppleret med biologiske prøver fra 
tvillingerne, gør registeret helt unikt.

Tvillingregister:  
Kordegnen ville ikke være med

Undervejs har forskerne haft flere udfordringer, 
når de har samlet data om danske tvillinger

Tvillingregistret:

1954: Tvillingregisteret etableres

1971:  Tvillingregisteret flyttes til  
Odense Universitet

1995-97:  Kirsten Ohm Kyvik samler  
det gamle og det nye tvilling-
register til et i juridisk sam-
menhæng samlet register.

1997: Biobank etableres

2004:  Kronprinsesse Mary protektorKaare Christensen og Susanne Knudsen 
ved nogle af de nedfrosne prøver.  
Foto: Kasper Andersen

En historie om
  

Tvillingregistret
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1999
Lad os først tage et kig på verden, som den så ud 
dengang:

Den store orkan i december dræbte syv dan-
skere, Euroen er netop etableret, Nickelodeon 
sender Svampebob Firkant for første gang 
nogensinde, Nokia 3210 var den hotteste telefon 
på markedet. Og fakultetet får stablet et nyt 
studenterblad på benene. 

De første blade er desværre længe forsvundet, 
men vi har gravet i arkivet og har således, på 
forsiden af Sund & Hed i januar 2000, fundet 
følgende overskrift: Hvad skal vi med nord-
mænd?  

Navnet Sund & Hed prægede også forsiden for 
første gang i 2000. Navnet blev fundet ved en 

konkurrence blandt bladets læsere, og redak-
tionen fik professor ved Dansk Sprognævn, 
Peder Skyum-Nielsen, til at vælge imellem de 
mere end 70 bud. De navne, der fik en fælles 2. 
plads var Pille-Riposten, Cellen, Organet, Sund 
Viden og Stikpillen. Vi er nu ret godt tilfredse 
med navne valget, Sund & Hed. 

Husker du?
Gennem tiden er der skrevet mange gode, al-
vor li ge og underholdende artikler, og her vil vi 
frem hæve nogle få perler:

Maj 2001: bladets tema var Cykler, og her 
kunne man læse den udførlige og kun lidt sexis-
tiske artikel: ”Kvindeguide til cykellapning”. 
Til artiklens billede af en cykelpumpe kunne 
man i den tilhørende billedtekst læse: ”Skift 
læbe stiften ud med lappelim, og gør det selv”. 
Endelig nogen der forstår os…

Marts 2004: ”Den ekspressive tese… da idræt 
blev lingvistisk: 4. Kroppens verbalitet, sjælens 
udtryk/Reflekterer glemslens iris/Post mortem, 
mortem / Præ mortem, men om lidt…” 
Af Rasmus Laursen og Frans Larsen

Marts 2006: ”Kaffe-digt: O skræk/Tænk, 
hvis kaffen var væk./Hvad ville det nytte med 
Selecta -/Den trætte studerendes mekka /
Uden den sorte drik./Hvad med den gode skik 
-/John Chemnitz, en kop og u1./Hvor ville din 

De studerende fortæller:
Sund & Hed: 17 år med dit studenterblad

I anledning af, at far-SDU fylder 50, må det også være  
på sin plads, at vi fejrer, at Sund & Hed er gammel nok til  

at køre på knallert og købe Skinny Bitches i Føtex helt alene.  
Vi tager dig med på en rejse gennem bladets udvikling  

siden den spæde start i det herrens år 1999. 

dag være styg/En mandag morgen uden denne 
bryg./Og opgaveskrivningen først!/Eksa mens-
læsning med kronisk tørst! /Kaffen være lovpris 
og ære/4 kroner i automaten og reddet din dag 
være!” Af Victoria Keie

April 2007: Her forlyder det i en lang tema-
artikel, at chokolade er den nye mirakelkur. 
Artiklen ”Kærlighed i moderate mængder” 
konkluderer, at chokolade giver fastere bryster, 
bedre lugtende prutter, større sexlyst og mindre 
taljemål. Så hvad venter du på? 

Februar 2008: en ægte gyser udspillede sig på 
universitetets læsesale, hvor ”Sko-slikkeren på 
biblioteket” udsatte kvindelige studerende for 
krænkende adfærd – ved simpelthen at lægge 
sig på maven under deres borde og slikke på 
deres sko. 

April 2010: ”Cirkelines verden: Hvordan man 

bruger en toiletbørste” – hvis du søger på google 
’hvordan bruger man en toiletbørste’ er den det 
første hit. Artiklen er læst 2590 gange, siden 
den kom på hjemmesiden, og i 2016 er den i 
gennemsnit blevet læst 3 gange om dagen. 

Maj 2016: Sund & Hed gennemførte en læse-
rundersøgelse og konkluderede, at 2/3 af sin-
glekvinderne synes fuldskæg er tiltrækkende, 
mens 84% af de heteroseksuelle kvinder ikke 
synes overskæg er tiltrækkende. Så måske du 
skal genoverveje din movember-moustache. 

Tak til alle vores nye og gamle læsere, det er jer, 
der gør det hele muligt. Og bliv endelig 
hængende ind i vores 18. år. 

Kærlig hilsen 
studenterskribenterne på Sund & Hed

En historie 

fra de studerende

Fra venstre: Astrid Bjerregaard psykologi, Astrid Marie Næraa medicin, Frederik Højsager medicin, 
Katia Bomholt medicin og Hjalte Oltmann medicin



Uddannelser

Institutter
Institut for Molekylær Medicin

Institut for Sundhedstjenesteforskning

Klinisk Institut

Institut for Idræt og Biomekanik

Statens Institut for Folkesundhed

Institut for Regional Sundhedsforskning

Institut for Psykologi

Retsmedicinsk Institut

1

2

3

4

5
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7

8

Bachelor- og kandidatuddannelser
• Medicin
• Klinisk Biomekanik
• Idræt og Sundhed
•  Folkesundhedsvidenskab
• Psykologi

Kandidatuddannelser
•  Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
•  Kandidatuddannelsen i Fysioterapi
•  Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab
•  Kandidatuddannelsen i Ergoterapi 
•  Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje

Masteruddannelser:
•  Masteruddannelse i rehabilitering  
• �Master�i�offentlig�kvalitet�og�ledelse

Ph.d.-uddannelser:
•  Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsviden skabelige Fakultet

Uddannelser i samarbejde med andre fakulteter:
•  Biomedicin (med Naturvidenskab)
•  Farmaci (med Naturvidenskab)
•  Logopædi og Audiologopædi (med Humaniora) 
•  Audiologi (med Huma niora)
• Civ.ing. i Velfærds teknologi (med Teknik)

20
16

Kandidat-
uddannelsen 
i Medicin19

66



1   Jim Vaupel 1991 der senere var en af initiativtagerne bag Max-Planck Odense Centret på SDU 

2   Etablering af tunnel til sygehus, 1972. Foto Arne Bloch

3   Det nye atletikstadion ved Institut for Idræt og Biomekanik

4   Peter Bollen, leder af Biomedicinsk Laboratorium, der rummer forsøgsdyr  
til hele SDU, 2002. Foto Geert Mørk

5   Glasgang etableret mellem J.B. Winsløws Vej 19 og 21, 2000. Foto Geert Mørk

6   Studerende fra Klinisk Biomekanik, 2009. Foto Mikkel Hindhede
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