SUND UDDANNER
TIL FREMTIDEN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

To medicinstuderende tilegner
sig basale tekniske kompetencer
via simulationstræning.
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Kandidater til fremtidens sundhed

Kandidater
til fremtidens
sundhed
Det handler om mennesker. Om at skabe ny viden.
Og med udgangspunkt i samfundets behov at
fremme sundhed, livskvalitet, vækst og velstand.

digitale værktøjer og simulation forholder de
studerende sig til en hverdag, hvor deres beslutninger
har afgørende betydning for både mennesker og dyr.

”We grow people”, siger vi til hinanden. For på
SUND understøtter vi talenterne. Vi har 8.000 af
landets dygtigste studerende og vores fremmeste
opgave er at skabe det bedste fundament for, at de
kan udfolde deres talent og ambitioner.

Vi tilbyder vores bachelor- og kandidatstuderende
et motiverende og udbytterigt læringsmiljø med
topmoderne faciliteter og de bedste didaktiske
læringsformer. Det gælder også under deres ophold
i kliniske miljøer og hos virksomheder. Efter
uddannelsen styrker vi deres forskningskompetencer
som ph.d.-studerende og postdocs og tilbyder
muligheder for at opgradere deres karriere med en
mastergrad efter flere år på arbejdsmarkedet.

Højtspecialiserede kandidater fra bl.a. medicinfaget,
folkesundhedsvidenskab, lægemiddelvidenskab,
odontologi og veterinærmedicin og husdyrvidenskab
udgør tilsammen et bærende fundament for
udviklingen af fremtidens sundhed.
Vi ved, at fremtiden både rummer store gennembrud
inden for behandling og forebyggelse, men også
store sygdomsudfordringer med flere ældre og
multisyge borgere. Vi skal derfor udtænke løsninger
til et sundhedssystem i forandring og på højeste
internationale niveau.
De studerende skal udvikle sig mod deres kommende
arbejdsliv med fokus på bl.a. specialisering,
internationalt udsyn, forskning og innovation.
Underviserne på vores fem ”Schools” stræber
derfor efter at anvende de nyeste og mest effektive
læringsmetoder. Med konkrete problemstillinger,

Tilegnelsen af viden sker gennem et tæt samarbejde
med excellente forskningsmiljøer og mange
forskellige faglige discipliner. På SUND vil vi gerne
give de studerende mulighed for at arbejde på tværs
af faglige traditioner, så de i fællesskab kan bidrage
til værdikæden fra molekyle til forebyggelse og
behandling af patienter.
Samlet er vores formel i grunden simpel. SUNDs
uddannelser bygger på dyb viden, bredt udsyn
og en stærk vilje til at øge samfundets sundhed,
nu og i morgen.
Ulla Wewer, dekan
Hans Henrik Saxild, prodekan

Danskernes sundhed og livskvalitet står øverst
på dagsordenen, når SUND uddanner nye
kandidater. De trænes i at forstå borgernes
udfordringer og løse deres behov.

Foto: Wonderful Copenhagen

2

6

Kort om SUNDs uddannelser

Kort om SUNDs
uddannelser
Studerende

heraf

950

7.800

internationale
studerende

studerende

Undervisere

heraf

3.000

1.600

undervisere

ph.d. studerende
på Danmarks
største ph.d. skole

Organisation

5

schools

12
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5

centre

3
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på SUND

19

hospitalsenheder
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7
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Oral Health
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49,2%

Medical Sciences
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Public Health
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Pharmaceutical
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Veterinary Medicine
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2
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8

27
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Nr. 27

i Europa
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Forskning i life science. QS World University Rankings 2017

Beskæftigelse
Kandidater, der får arbejde inden
for 1,5 år efter uddannelsen

99,4%
læge

97,9%
tandlæge

91,1%
dyrlæge

88,5%

farmaceut
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Sundhedsspecialisterne
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Sundhedsspecialisterne
Du møder dem på hospitalet, i klinikken, hos tandlægen, på apoteket,
i life science industrien, kommunen, landbruget og internationale organisationer.

SUNDs kandidater sikrer hver dag, at tusindvis af borgere bliver behandlet
med dyb faglighed, den nyeste teknologi og medicin. Deres indsats bidrager til,
at Danmark har Europas tredjebedste sundhedsvæsen.

I løbet af et enkelt år er 90 procent af alle danskere i kontakt med
sundhedsvæsenet, der årligt modtager flere end 72,2 millioner henvendelser.

SUND samarbejder med regionerne om at uddanne læger til hele
Danmark. Medicinfaget udvikler nu et sammenhængende studieforløb
for kandidatstuderende på flere hospitaler i Region Sjælland.
Det er en satsning på videnskabelig og pædagogisk kvalitet, som forventes
at styrke lægedækningen på Sjælland.

På SUNDs fem Schools forbereder knap 8.000 studerende sig derfor
på at løse morgendagens sundhedsudfordringer.

Gennem praktiske ophold på hospitaler, klinikker og i virksomheder
lærer de studerende at håndtere syge patienter, avanceret teknologi
og sundhedsspecialisternes hektiske dagligdag. Det giver dem et stærkt
fundament til et omstillingspræget og uforudsigeligt arbejdsliv.

”Den solide faglige ballast i sundhedsuddannelserne sikrer,
at vi kan fastholde og udvikle et stærkt dansk sundhedsvæsen.
Når vi bliver syge på krop og sjæl, er det afgørende,
at vi har specialister, der kan forstå hvorfor og behandle
med en tværfaglig indsigt og grundighed.”
- Ellen Trane Nørby, sundhedsminister
Foto: Mikal Schlosser

SUND uddanner hvert år omkring
1.200 kommende sundhedsprofessionelle,
specialister og unge forskere.
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Sundhedsspecialisterne

Tæt på arbejdslivet
Foto: Mikal Schlosser

tæt samarbejde med Region Sjælland og Region
Hovedstaden, så de studerende kan forberede sig til
at vælge speciale og lære at håndtere en voksende
gruppe af ældre, behandlingskrævende patienter.
De to studerende forbereder sig til opholdet med
digitale kurser, der består af filmforelæsninger med
flere af landets førende geriatriske eksperter.
Allerede i begyndelsen af deres ophold deltager de i
afdelingens stuegang. Her øver de sig i kontakt og
kommunikation med patienter og pårørende, og de
arbejder tværfagligt sammen med hele afdelingens
personale. Efter kort tid indgår de i den daglige
behandling af patienterne.
”Det er afgørende, at vi forbereder os på, at
befolkningen bliver ældre. Med alderen får vi
mange forskellige sygdomme, der spreder sig over
flere lægefaglige specialer, og det stiller nye krav til
alle læger, som er i kontakt med den ældre del af
befolkningen”, siger Aske Wissum.

Danskerne bliver ældre, og antallet af ældre borgere
stiger. Aske Wissum og Stine Dyhl-Larsen studerer
begge medicin og har valgt et kursusophold på
Geriatrisk Sektion, Medicinsk Afdeling på GlostrupAmager og Hvidovre Hospital.
Afdelingen behandler dagligt 20 akutindlagte
ældre, og de to studerende vil i løbet af to måneder
stifte indgående bekendtskab med stuegang og
dagligdagen på hospitalet. Kurset er tilrettelagt i

Danmarks største og ældste lægeskole
uddanner hvert år 550 læger

Målet med kurset er, at de studerende kan fungere
på niveau med færdiguddannede kandidater, der har
arbejdet som læge i et år.
”Aske og Stine deltager nu stort set på lige fod med
resten af afdelingen. De bidrager med nye indsigter
fra medicinfaget, og deres indsats og engagement
lover godt for fremtidige lægers tilgang til en stor og
udfordrende patientgruppe”, siger Askes og Stines
vejleder lektor Hanne Pedersen.

I 2050 er hver fjerde
dansker over 65 år
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Tæt på dyrene
Hvert år dimitterer ca. 130 kandidater i
veterinærmedicin. De har opnået deres kliniske
uddannelse på dyrehospitalerne på Frederiksberg og
i Taastrup og skal fremover sikre velfærd og sundhed
blandt landets familiedyr, produktionsdyr og heste.
Lars Morten Jensen er nyuddannet dyrlæge, og
han har gennem studiet haft et skarpt fokus på
produktionsdyr og især svin. Umiddelbart efter sin
eksamen fik han job hos Porcus Svinefagdyrlæger, og
i dag, et år senere, rådgiver han landmænd, så de kan
forbedre sundheden i deres besætninger.
”Svinebranchen tiltaler mig, fordi man som
enkeltperson kan højne sundheden i besætninger
med flere tusinde dyr. Det er et vigtigt arbejde, fordi
vi gør en forskel for dyrevelfærden og økonomien i
fødevarebranchen”, siger Lars Morten Jensen.

SUNDs undervisningshospitaler
behandler 23.000 patienter om året,
herunder familiedyr, produktionsdyr og heste

Svineeksport udgør 5 procent
af Danmarks eksport

Lars Morten hjælper typisk landmænd, der er meget
ældre end ham selv. Det krævede lidt mod i starten,
men hverken Lars Morten selv eller hans chef har
nogensinde tvivlet på hans høje faglighed.
”Vi er glade for at ansætte nyuddannede her i Porcus.
Lars Morten blev færdig i januar, og han startede hos
os i februar. Han kunne indgå rent fagligt og var sin
løn værd lige fra start”, siger Kristian Viekilde, leder
og medejer af Porcus Svinefagdyrlæger.
Selvom det kun er få kandidater, der vælger
at specialisere sig i svinesundhed, så har de
stor betydning for en af landets vigtigste
eksportindustrier.
”Det er fuldstændig utænkeligt, at vi i Danmark
kunne have den svineproduktion, vi har i dag, hvis
der ikke årligt blev færdiguddannet nye dyrlæger fra
Københavns Universitet. De sikrer løbende, at
dansk svinekød er attraktivt, og de er garant for
en høj fødevaresikkerhed”, siger Christian Fink
Hansen, sektordirektør for svineproduktion
i SEGES Landbrug & Fødevarer.

Foto: Mikal Schlosser
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Værktøj til virkeligheden

Værktøj til
virkeligheden
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SUNDs uddannelser skal møde samfundets behov.
Derfor er de studerendes uddannelsesforløb baseret
på teoretisk viden og praktiske øvelser.
SUNDs uddannelser er eftertragtede og fakultetet
kan derfor tiltrække de bedste studerende.
Det er afgørende, at uddannelserne integrerer
den nyeste forskning og viden i undervisningen.
Derfor arbejder de studerende tæt sammen med
undervisende forskere fra SUNDs institutter
og centre.
Studerende fra forskellige fagområder arbejder
i stigende grad sammen for at øge den fælles

forståelse og håndtering af samfundsrelevante
problemstillinger. Innovation er blevet en større del
af undervisningen. De studerendes projekter bygger
i højere grad på konkrete cases fra regioner,
hospitaler, klinikker og lægemiddelindustrien.
Samtidig får de mulighed for at tilegne sig et
internationalt udsyn og styrke deres digitale
kompetencer.
Studietiden former de studerende til specialister,
forskere og professionelle, der bidrager til vækst,
sikrer bedre behandling, sætter ny viden i spil i
samfundet og skaber nye forretningsmuligheder.

Kandidater

Impact

Bedre behandling

Innovativt miljø

Specialister
Forebyggelse
Forskere/Undervisere

Unge forskere/phd’er

Sundhedsfremme

Udvekslingsaftaler

Vækst
Sundhedsprofessionelle

Iværksættere
& spin outs
Videreuddannede/masters

Bidrage med nyeste
viden til samfundet
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De talentfulde
forskere
SUND spiller en central rolle i Øresundsregionen – det såkaldte
Greater Copenhagen – der har udviklet sig til et life science fyrtårn i Europa.
Den danske og svenske life science region blev i 2016 ranket af Scientific
American som verdens tredjestærkeste life science region.
Greater Copenhagen huser 95 procent af al dansk medicinsk biotek
med flere end 80 biotek virksomheder, 100 med-tech virksomheder,
20 lægemiddelvirksomheder, 19 science parks og 17 universiteter
og professionshøjskoler med 14.000 forskere og 190.000 studerende.
Regeringens vækstteam for life science vil fordoble eksporten af danske life
science produkter inden 2025, og det kræver yderligere forskning
og uddannelse af talentfulde forskere.
Højt specialiseret arbejdskraft og forskningstalent er den primære drivkraft
i det danske life science vækstlokomotiv. SUND fokuserer derfor indgående
på talentudvikling og uddanner hvert år nye forskningsspecialiserede læger,
humanbiologer, farmaceuter og ph.d. og post-doc forskere, som kan drive
udviklingen af ny teknologi og lægemidler.
75 procent af virksomhederne i regionen vurderer, at samarbejdet
mellem virksomheder og danske universiteter har tilført nye kompetencer
og har styrket deres forretningsgrundlag.
De studerende indgår i stigende grad i aktive forskningsfællesskaber
med forskere fra excellente forskningscentre og virksomheder.
Her får de indblik i den førende grundforskning og bliver trænet i at stille
relevante forskningsrelaterede spørgsmål og kritisk analyse af viden.

”Vækstteam for life science har i deres anbefalinger
understreget nødvendigheden af, at vi uddanner studerende
med de rette kompetencer til hele værdikæden i life science.
Jeg er glad for, at KU indgår flere samarbejder med industrien,
der kan bidrage til at indfri vores mål om øget eksport.”
- Brian Mikkelsen, erhvervsminister
Foto: Mikael Schlosser

Forsker fra SUND adskiller og undersøger
specifikke proteiner i en prøve på Biotech
Research & Innovation Centre.
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De talentfulde forskere

Skarpe forskerhjerner er
Danmarks dyrebareste råstof
”Vi ønsker at bygge bro mellem forskere, studerende
og virksomheder. Derfor er det lige så vigtigt at
investere i fremtidens unge talenter, som det er at
investere i danske biotekvirksomheder”, siger Anders
Thelborg, adm. direktør i Bristol-Myers Squibb
Danmark og medlem af regeringens vækstteam for
Life Science.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

De største talenter fra SUNDs stærke
grundforskningsmiljøer er attraktive for
internationale lægemiddelvirksomheder. De er
på jagt efter unge forskere, der kan bidrage til
udviklingen af nye produkter og forretningsmodeller.
En af verdens største medicinalvirksomheder, BristolMeyers Squibb (BMS), der beskæftiger sig med
kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, har indgået
et nyt uddannelsessamarbejde med Fonden for
Entreprenørskab og SUND.
På kurset ”Biopharma Entrepreneurship” på
SUNDs School of Pharmaceutical Sciences kan
talentfulde studerende nu samarbejde med forskere
fra BMS og opnå konkret erfaring med udvikling
af nye lægemidler”, siger Martin Malmsten, der er
kursusansvarlig og professor ved Institut for Farmaci.

Farmaci-studerende Sofie Larsson følger
undervisningen, og er i gang med at udvikle en
forretningsplan for, hvordan man kan videreudvikle
en metode, så patienter selv kan måle, om de
udvikler antistoffer og immunitet over for den
proteinbaserede medicin, som de tager mod
tarmsygdomme, gigt eller diabetes.
Formålet er, at de studerende udvikler et instrument,
der kan sikre, at lægemidlerne fastholder deres effekt
i patienterne.
”Der er gode karrieremuligheder i
medicinalindustrien og gode muligheder for at
arbejde internationalt. Og så skal jeg da heller
ikke være bleg for at sige, at lønningerne i
medicinalindustrien nok også trækker lidt”, siger
Sofie Larsson.

2015
13,5 %

2016
14,4 %

BMS ser et stort potentiale i dialogen med unge
danske forskningstalenter og har de seneste år øget
antallet af udviklingsprojekter i Danmark.

For hver krone, der investeres i uddannelse
og forskning, får samfundet 4,87 kroner igen

Lægemidler er Danmarks
største eksportvare
Samlet eksport på 91,4 mia. kr. i 2016
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Forskningsbaseret
undervisning
I 2003 var professor Birgitte Holst med til at opdage
en kronisk forhøjet aktivitet ved den såkaldte
ghrelin-receptor, der kan være ansvarlig for kroppens
trang til snacks og søde sager. Siden har hun og et
forskerteam på Novo Nordisk Foundation Center
for Basic Metabolic Research arbejdet på at hæmme
receptoren og nedsætte trangen til overspisning.
Som en central del af Birgittes arbejde på SUND
underviser hun både medicinstuderende, molekylærbiomedicinere, og humanbiologer i fagenes
grundlæggende pensum om lægemidlers effekt. Som
et vigtigt supplement integrerer hun både sin egen
og den nyeste forskning i fedme og diabetes.

SUNDs forskningscentre har fokus på
f.eks. proteiner, stamceller, kræft, neurologi,
metabolisme og aldring

”Det er vigtigt at blande lærebogsundervisning
med ny forskning. Lægevidenskaben er hele tiden
i udvikling, og det er vigtigt, at de studerende
altid holder sig orienteret. Også når de er
færdiguddannede læger”, siger Birgitte Holst.
En af de mest effektive behandlinger mod fedme er
operationer, men ifølge Birgitte er det problematisk,
at vi ikke har mere skånsomme, effektive lægemidler
mod lidelsen. Det kræver derfor, at forskningen
intensiverer sit fokus på at finde nye hormoner
og andre lægemiddel-targets, der kan føre til nye
behandlinger.
”Jeg kan derfor heller ikke undgå at opfordre de
studerende til at tænke i nye forskningsprojekter
inden for fedme, diabetes og følgesygdommene. I
den nye studieordning får de medicinstuderende
mere tid til at fordybe sig i lægemiddelforskning. Det
synes jeg er en vigtig udvikling”, siger Birgitte Holst.
SUND huser flere excellente forskningscentre
i international topklasse og centrenes
forskningsområder er integreret i de studerendes
undervisning.

Foto: Søren M. Osgood
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Dyb faglighed,
tæt på
virkeligheden
Mere end nogensinde før afspejler uddannelserne på SUND sundhedssystemets
og erhvervslivets behov. Det skaber kandidater, der er klar til den fremtid, der
venter dem.
Tilegnelsen af sundhedsvidenskabelige kompetencer sker gennem omfattende
teoretisk undervisning, laboratorieøvelser, akademisk dannelse og praktiske
ophold i kliniske og andre fagmiljøer.
Undervisernes forskningsbaserede ballast og dybe faglighed bliver videreført til de
studerende gennem praktiske øvelser og nye digitale løsninger og simulationer,
der imiterer det arbejdsliv, de snart skal indgå i.
For at opnå det maksimale læringsudbytte udvikler SUNDs Centre for Online
and Blended Learning hele tiden nye undervisningsredskaber, der øger de
studerendes engagement, deltagelse, fordybelse og virkelyst.
Livestreamede video-forelæsninger, operationer med virtual reality, quiz og
simuleret stuegang er blandt de metoder, der øger de studerendes viden,
færdigheder og kompetencer.
Hovedformålet med interaktive undervisningsformer på SUND er at øge de
studerendes aktive deltagelse til kurser og forelæsninger og samtidig give dem
digitale muligheder for at forberede, gennemføre og repetere deres pensum, hvor
og hvornår de vil.

”De studerendes læringsudbytte er afgørende for, at vi kan
højne sundhedsniveauet i det danske samfund. Derfor skal
vi fortsætte jagten på høj kvalitet i undervisningen – også
inden for sundhed.”
- Søren Pind, uddannelses- og forskningsminister
Foto: Jesper Rais

Studerende får undervisning i simulationstræning
på Copenhagen Academy for Medical Education
and Simulation (CAMES) på Rigshospitalet.
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Dyb faglighed, tæt på virkeligheden

Ildsjæle maksimerer
indlæring

Foto: Mikal Schlosser

Når professor Jørgen Olsens medicinstuderende
sætter sig til rette i det nye Jerne Auditorium
i Mærsk Tårnet, skal de forberede sig på en
nytænkende og levende anatomiundervisning.
Det er vigtigt for Jørgen Olsen, at de studerende
får en dyb forståelse for kroppens ydre form
og indre opbygning. Som en fast del af
undervisningen kombinerer han derfor en gammel
undervisningsform – det anatomiske teater – og
moderne videoteknik.
I det anatomiske teater er de studerende vidne til
dissekering og operationer i auditoriet, men som
noget nyt bruger Jørgen Olsen et kamera til at
forstørre sin fremvisning af eksempelvis nerver,
muskler og andre detaljer i menneskehovedet,
halsen, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.
Billederne på storskærmen betyder, at alle i
auditoriet med plads til 500 personer kan få samtlige
detaljer med i undervisningen.

Professor Jørgen Olsen er en af de mange
ildsjæle, der hver dag arbejder for at uddanne de
bedst kvalificerede læger. Og for ham handler
det om at skabe en nærværende og deltagende
undervisningsform, der sikrer størst muligt
læringsudbytte og forståelse af pensum.
”Ingen lærer optimalt, når de er passivt lyttende i
længere tid. Det er afgørende for indlæringen, at de
studerende interagerer med mig og stofområdet i
min undervisning. Udover videoteknikken har jeg
også indført en quiz, hvor de studerende undervejs
kan svare på spørgsmål via deres smartphones.
Det kvalificerer den videre diskussion markant og
eliminerer envejskommunikation”, siger Jørgen
Olsen.
Quiz-teknikken hedder Shakespeak og fungerer som
et supplement til undervisning med slides. Ved at
se, hvor mange, der svarer rigtigt eller forkert, kan
forelæseren afdække generelle fejlslutninger og dykke
ned i områder, der kræver grundigere gennemgang.

21

Digitale læringsrum
revolutionerer undervisningen

Foto: Copenhagen Capacity

Digitale undervisningsformer vinder gradvist større
indpas i undervisningen på SUND. De studerende
tilegner sig viden gennem onlinekurser og praktisk
erfaring gennem interaktive øvelser og simulationer,
der imiterer deres kommende arbejdsliv.
Cloudbaseret interaktiv videoundervisning er kurser,
som de studerende modtager via deres laptops, og
de fungerer især godt som forberedelse til praktisk
undervisning og klinikophold.
I kurserne er undervisere og forskere på
operationsstuen, dyrehospitalet eller i laboratorier,
hvor de fortæller om sikkerhedsprocedurer og de
instrumenter, som de studerende snart skal lære at
betjene. Et kursus består eksempelvis af 5-10 film,
der hver følges op af en quiz.
I flere kurser er det blevet muligt at træne sine
færdigheder i realistiske 3D omgivelser. Når
studerende på farmaci-uddannelsen bliver undervist
i lægemiddeludvikling foregår det blandt andet i
et virtuelt laboratorium. Ved hjælp af deres laptop,

tablet eller virtual reality briller kan de udføre
forsøg i realistiske omgivelser med 3D-udgaver af
reagensglas, pipetter og mikroskoper.
Kommende dyrlæger træder også ind i det virtuelle
univers, når de skal lære om veterinær genetik.
Professor Claus Bøttcher Jørgensen har valgt at
integrere det digitale værktøj i sin undervisning,
fordi læringsprocessen bliver kortere og mere effektiv.
”Kurserne varer typisk halvanden time. I et rigtigt
laboratorium ville det samme kursus tage et år.
Samtidig gør programmerne brug af pædagogiske
virkemidler som quizzer og tests undervejs. Det
gør indlæringen effektiv”, fortæller Claus Bøttcher
Jørgensen.

SUND producerer også digitalt
undervisningsindhold til et globalt publikum
på over 200.000 brugere
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Innovation
til borgernes
behov
Københavns Universitet integrerer i stigende grad innovation
som en grundsten i uddannelserne.
Ambitionen er, at de studerende allerede på et tidligt tidspunkt skal arbejde
med at finde konkrete løsninger, der kan gavne samfundet. I løbet af kurserne
trænes de studerende i at udklække idéer i tæt samspil med hospitaler,
kommuner, virksomheder og internationale organisationer.
SUND danner ramme om et økosystem af partnerskaber, der skal fremme
et innovativt mindset hos undervisere og studerende. De har adgang til døgnåbne
campusmiljøer, der sikrer gode rammer for individuel fordybelse og møder
mellem forskere og studerende.
SUND Innovation Hub er et levende og kreativt netværk af studerende,
iværksættere, sundhedsprofessionelle og virksomheder.
Copenhagen Health Innovation (CHI) bidrager med undervisningsværktøjer,
der imiterer reelle udfordringer i de studerendes kommende arbejdsliv.
EIT Health er et europæisk initiativ, der skal fremme samarbejdet mellem
virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

”Ved at samarbejde med studerende og forskere
på SUND får vi som kommune mulighed for at bringe
reelle sundhedsudfordringer og behov i spil i uddannelserne
og forskningen. Det betyder, at fremtidens specialister
og sundhedsprofessionelle bliver sporet ind på at finde
konkrete løsninger, som kommer borgere og medarbejdere
til størst mulig gavn.”
- Sisse Marie Welling, sundheds- og
omsorgsborgmester i København
Foto: Christoffer Regild

SUND indgår i strategisk samarbejde
med hospitaler, kommuner, virksomheder
og internationale organisationer med fokus
på forskning, teknologi og innovation.

7
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Åbent mindset accelererer
entreprenørskab
Habib Frost fortæller
om Neurescue til
Ted Talks i Hamburg.

Som medicinstuderende havde Habib Frost en
skelsættende oplevelse i akutlægebilen i København
under sit klinikophold. Her så han på én dag både
en fire måneder gammel pige og en kvinde i 30’erne,
der fik hjertestop, men ikke blev reddet til trods for
behandling med elektriske stød fra hjertestarter.

”Min lægeuddannelse på SUND har også
været en lederuddannelse, der har givet mig et
forskningsbaseret fundament til at kunne bidrage
til behandlingen af vores medborgere”, siger Habib
Frost.

Det gjorde et stort indtryk på Habib, og han
indså, at det er nødvendigt med nye løsninger, hvis
dødsfald blandt hjertestoppatienter skal reduceres.

I dag er Habib CEO for virksomheden Neurescue,
der har modtaget investeringer for over 30 millioner
kroner og har et vurderet markedspotentiale på over
20 milliarder kroner i årligt salg.

Sideløbende med sit studie gravede han sig dybt
ned i problemstillingen. 2,5 år senere havde han
udviklet den første prototype på en ny teknologi til
behandling af hjertestop.

Teknologien vækker begejstring hos
Hjerteforeningen, der dagligt arbejder for at reducere
den nedslående statistik med mange dødsfald blandt
hjertestop-tilfælde væk fra hospitalet.

Produktet er et computerstyret ballonkateter, der ved
at omdirigere blodforsyningen til de vitale organer
øger chancerne for at sætte hjertet i gang igen.

”Projektet er ambitiøst. Godt at nogen tør springe
ud som iværksættere og udvikle et produkt, som kan
komme hjertepatienterne til gode. Det bifalder vi
og støtter selvfølgelig op om”, siger forskningschef
Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen.

Hver dag bliver 11 danskere ramt
af hjertestop uden for hospital

Kun 1,5 overlever

Habib ønsker, at innovation kommer til at fylde
endnu mere på medicinstudiet, og han opfordrer
andre sundhedsfaglige til at forfølge deres
iværksætterdrømme.
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Til kamp mod globale
sundhedsudfordringer
Hvert år arrangerer SUND og EIT Health Global
Health Challenge i København. Her deltager studerende
fra SUND og andre højt estimerede europæiske
universiteter i en såkaldt case challenge – en dyst om at
udvikle løsninger på globale sundhedsudfordringer.
De studerende får 24 timer til at løse konkrete
opgaver, der bliver stillet af internationale
organisationer som eksempelvis World Health
Organization (WHO) og FN’s Befolkningsfond
(UNFPA). Herefter skal de pitche deres idé til en
jury af sundhedsprofessionelle eksperter.
WHO har udråbt antibiotikaresistens som en af de
største trusler mod den globale sundhed, og de bad
derfor de studerende om at præsentere et bud på,
hvordan læger i den primære sundhedssektor bedre
kan diagnosticere og behandle infektioner, hvor
antibiotika ikke længere virker.

informationen ved hjælp af kunstig intelligens. På
sigt kan læger bruge Acumulus til at stille bedre
diagnoser og sikre en mere effektiv behandling.
Holdet bag app’en bestod af tre medicinstuderende
fra SUND, en studerende fra Copenhagen Business
School og en fra Danmarks Tekniske Universitet.
”De studerende går ofte nye og kreative veje i deres
løsninger. Og det er nødvendigt for at håndtere
en så vanskelig trussel som antibiotikaresistens. Vi
er forbløffede over løsningernes høje niveau og ser
frem til at arbejde videre med vinderne”, siger Dr.
Danilo Lo Fo Wong, Programme Manager for AMR
i WHO/Europe.

73 studerende i 15 teams tog imod udfordringen, og
efter to intensive dage kårede juryen app-løsningen
Acumulus som vinder.
Acumulus skal bruges til at indsamle data om
symptomer og behandlinger og systematisere

Foto: Emil Mølgaard Morell

Statens Serum Institut anslår,
at 25.000 europæere dør hvert år
som følge af antibiotikaresistens

8
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Tandsundhed
til danskerne
Danskerne går til tandlæge 1,4 gange om året og bruger samlet
ca. 4 mia. kr. årligt på forebyggelse og behandling af deres tænder.
Odontologisk Institut er Danmarks ældste og største tandlægeskole.
Hvert år uddanner skolen omkring 70 kandidater til landets
1.500 private tandlægeklinikker og til den offentlige tandpleje.
Skolen uddanner sideløbende 170 tandklinikassistenter
og 50 tandplejere hvert år.
Tandlægeskolen på SUND er landets største tandklinik med flere
end 200 tandlægestole. Klinikken behandler 250 patienter om dagen.
Instituttet ruster de studerende til at håndtere almindelige tandproblemer
som huller, tandsten, parodontitis og bøjlebehandling. De bliver også uddannet
til at opspore sygdomme i resten af kroppen på et tidligt stadie.
På instituttet forsker landets førende odontologer i nye tandimplantater,
følgesygdomme af parodontitis og forbedring af tyggefunktion blandt
den stadigt voksende ældre befolkningsgruppe. Den nyeste viden bliver
integreret som et fast element i uddannelsen af nye tandlæger.

”Det betyder rigtig meget for menneskers livskvalitet,
at de har sunde og pæne tænder. Tandlægernes indsats
er vigtig både for den enkelte og for samfundet.”
- Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen

Hvert år dimitterer omkring 70 nye
tandlæger fra SUND og er klar til
at indtage arbejdsmarkedet i private
tandlægeklinikker og i den offentlige
tandpleje.

Foto: Jakob Dall
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Ny tandlæge i klinik
Foto: Mikal Schlosser

Morten van der Keur er blandt de 98 procent af
nyudklækkede tandlæger, der kommer i arbejde
inden for halvandet år.
Allerede inden den sidste eksamen var overstået, fik
han job hos Dentalklinikken på Nørrebro. Efter kort
tid indgik han på linje med resten af tandlægerne i
klinikken og behandler nu i gennemsnit 50 patienter
om ugen.
”Til at starte med manglede jeg selvfølgelig lidt
håndværksmæssig erfaring, som vi nyuddannede skal
opbygge ude i klinikken. Men rent fagligt var jeg fra
den kliniske del af uddannelsen godt klædt på til mit
arbejde,” fortæller Morten van der Keur.
Morten van der Keurs chef uddyber, at de
nyuddannede hurtigt tilpasser sig til dagligdagen
og ofte tilfører ny viden om teknik og forskning til
virksomheden.
”Vi ansatte Morten, fordi han som nyuddannet kan
opdatere os på den nyeste viden. Rent fagligt var han
på et højt niveau, lige fra han trådte ind ad døren.
Og så har vi god erfaring med, at nyuddannede

93 % af 40-årige har tænder
med caries og fyldninger

har et godt drive. Vi har ikke fortrudt et øjeblik
siden,” siger ledende tandlæge på Dentalklinikkens
Nørrebro-afdeling, Hamid Azzouzi.
Det er et indtryk, som institutlederen på
Odontologisk Institut kan genkende.
”Vi får ofte kommentarer om, at vidensniveauet
blandt vores nyuddannede tandlæger er meget højt.
Vi kan simpelthen se på de tilbagemeldinger, vi får
fra både private og offentlige virksomheder, at vi
med vores forskningsbaserede uddannelse hele tiden
flytter grænsen for, hvor meget tandlæger egentlig
ved og kan,” siger institutleder Anne Marie Lynge
Pedersen.
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Munden afslører
kroppens sygdomme
I flere tilfælde bliver alvorlige sygdomme opdaget i
tandlægestolen.
Tandlægerne fra SUND bliver uddannet i at
opspore sygdomme som kræft, diabetes og hjertekar-sygdomme i patienters mund. Den tidlige
opsporing gør det muligt at forebygge og behandle
sygdommene hos patienternes praktiserende læge.
Hjerte-kar-sygdomme kan føre til særlige
betændelsestilstande i munden. Det samme gælder
for diabetespatienter og her er tandlægerne særligt
opmærksomme på parodontitis. Hvis de behandler
en patient med parodontitis, som samtidig er
overvægtig, har diabetes i familien eller har forhøjet
blodtryk, opfordrer tandlægerne patienten til at blive
undersøgt for diabetes.

Foto: Jakob Dall

”Tidlig opsporing og behandling af diabetes kan
forbedre livskvaliteten og redde liv. Groft sagt
halveres risikoen for blodpropper og for tidlig
død, hvis diabetes opdages tidligt. Så jo tidligere
vi finder diabetespatienterne, og jo mere alvorligt
vi tager sygdommen, jo bedre går det dem”, siger
Torsten Lauritzen, der er lægefaglig chefrådgiver i
Diabetesforeningen.
?

200.000 danskere har type 2-diabetes
uden at vide det
Diabetes koster hver dag det danske
samfund 86 millioner kroner

9
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Internationalt
udsyn
Det er afgørende for kvaliteten i sundhedssystemet, at SUND tiltrækker
og udvikler de bedste studerende både nationalt og internationalt.
Det er et strategisk mål, at SUNDs uddannelser har et internationalt fokus.
100 internationale partnerskaber forbereder de studerende
til den stigende internationalisering på arbejdsmarkedet.
Omkring 1.000 studerende fra hele verden læser på SUND.
6 af SUNDs kandidatuddannelser foregår udelukkende på engelsk.
Hvert år deltager 500 studerende fra Danmark og udlandet
i 16 SUND-sommerkurser i København.
70 procent af danske virksomheder anser internationalt udsyn
og interkulturel forståelse som meget vigtige kompetencer,
når de rekrutterer nyuddannede kandidater.

”På School of Global Health skaber vi en generel forståelse
for sundhed i en global kontekst. Det gør først og fremmest
vores kandidater attraktive på et internationalt jobmarked,
men også herhjemme, hvor vi får flere internationale kræfter
i sundhedssystemet i form af sundhedspersonale og patienter
med udenlandsk baggrund.”
- Flemming Konradsen, professor og leder
af Copenhagen School of Global Health

Professor Thue Schwartz fra Novo
Nordisk Foundation Center for Basic
Metabolic Research underviser
et internationalt hold af kommende
humanbiologer i risici ved at
kombinere bestemte lægemidler.
Flere af SUNDs uddannelser foregår
udelukkende på engelsk.

9
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Klog på verdens
sundhed i København
Det kræver stor faglig indsigt og især dygtige hænder
at arbejde som færdiguddannet kirurg.
I sommeren 2017 brugte 26 danske og
internationale medicinstuderende derfor tre uger på
at træne deres praktiske kirurgiske færdigheder. Det
skete ved hjælp af virtual reality, simulationsdukker
og operationer på grise.
Sommerskolen fandt sted på simulationscentret
CAMES på Rigshospitalet og den nytænkende
undervisningsform med fokus på hands-on øvelser er
blevet et tilløbsstykke for studerende fra hele verden.

Foto: Jesper Rais

”Jeg har aldrig prøvet simulation på min uddannelse.
Det har været rigtig godt at prøve det af praktisk
her. Jeg har virkelig lært meget”, fortæller Jacob Van
Langenhove, der læser medicin på KU Leuven i
Belgien.
Idéen til at afholde en kirurgisk sommerskole kom
oprindeligt af et ønske fra medicinstuderende om
at få mulighed for at udvikle og træne kirurgiske
færdigheder på et niveau, som ikke tilbydes i den
normale undervisning – hverken i Danmark eller i
udlandet.
”Simulationstræning er et vidunderligt værktøj,
der giver studerende mulighed for at tilegne sig
tilstrækkelige færdigheder, inden de arbejder med
rigtige patienter. Simulation, virtual reality og andre
uddannelsesværktøjer vil spille en stadig større rolle
i medicinsk uddannelse, og her vil SUND være
frontløbere”, siger studieleder for medicin, Jørgen
Kurtzhals.
De internationale studerende blev i løbet af
sommerskolen også introduceret til mulighederne
for at studere og arbejde i Greater Copenhagen.
De hørte oplæg om, hvordan det er at være læge i
Danmark, og var på besøg hos virksomheden Novo
Nordisk for at få et indblik i erhvervsmulighederne
uden for sundhedsvæsnet.

Simulationstræning i
kikkertundersøgelse på Rigshospitalets
Copenhagen Academy for Medical
Education and Simulation (CAMES).
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Når ph.d. projektet
redder liv
Læge og ph.d.-studerende Nanna Maaløe på
School of Global Health har altid haft udlængsel.
Gennem hele sin uddannelse har hun haft et stort
fokus på det internationale og især problematikker i
lavindkomstlande.

Nanna Maaløe sammen med lokale læger
og jordemødre på Mnazi Mmoja Hospital
i Tanzania.

Det var derfor oplagt at rejse til Tanzania, da hun
for et par år siden begyndte arbejdet med sit
ph.d.-projekt.
”Man får udsyn af at arbejde i udlandet. Hvis du
arbejder i et lavindkomstland, bliver du desuden
udfordret på din kreativitet og opfindsomhed. Her
skal du navigere i en virkelighed med urimeligt få
ressourcer. Hvad der medfører kvalitetsforbedring
på et højindkomst hospital i Danmark er sjældent
muligt på et fattigt hospital i Tanzania. Relevans,
sikkerhed, effektivitet og ikke mindst omkostninger
skal nøje overvejes i den ressourcefattige
virkelighed”, siger Nanna Maaløe.
Sammen med lokale læger og jordemødre på
Mnazi Mmoja Hospital har hun udviklet og
indført fødselsguiden PartoMa. Guiden er en
letforståelig lommebog på otte sider, der gør det
muligt at forbedre fødselsforløbet til trods for
omstændighederne på det overbelastede hospital.
Efter guiden blev indført, faldt antallet af dødfødte
børn på hospitalet med 33 procent.

På verdensplan dør ca. 2,6 millioner børn
hvert år i løbet af den første måned af deres liv
— enten under fødslen eller kort efter

Foto: Jurre Rompa

”Når du arbejder i et lavindkomstland, møder
du ofte en barsk virkelighed. Man skal forberede
sig grundigt og ydmygt sætte sig ind i den lokale
virkelighed. Selvom det kan være psykisk hårdt,
er det samtidig meget givende. Man får en dyb
respekt for læge- og sygeplejegerningen, når man
ser de lokale arbejde under groteske ressourcefattige
forhold”, siger Nanna Maaløe.
PartoMa er siden Nannas ophold blevet godkendt
af syv internationale eksperter i fødselshjælp.
Nanna og kollegerne er nu ved at pilotteste en ny
version og undersøger relevansen af guiden på andre
lavressource hospitaler.

10 Stærke læringsrum
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Stærke
læringsrum
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en myriade af liv.
De fem Schools danner ramme om et dynamisk og udfordrende læringsmiljø,
der bidrager til nye oplevelser og erkendelser i de mange auditorier,
laboratorier, hospitaler og læsepladser.
Fakultetets undervisning og forskning finder sted på 19 hospitalsenheder
i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
De fysiske rammer er afgørende for de studerendes indlæring og trivsel. SUNDs
læringsrum er fordelt på 302.000 m2, der består af state-of-the-art forskningsog undervisningsfaciliteter, grønne områder og sociale mødesteder.
Campusområderne er tænkt som ’minibyer’, der kan rumme de studerendes
skiftende behov. De studerende skal i alle døgnets timer kunne mødes på tværs
af faglighed og udveksle viden med forskere, undervisere og virksomheder.
De studerende har mulighed for at engagere sig i faglige miljøer, udvalg,
studenterfora og studienævn, som er med til at sikre en høj kvalitet
i uddannelserne. Der er samtidigt et rigt socialt studieliv med diverse
studenterforeninger, klubber, studenterrevyer, festudvalg, idræt, filmklubber
og faglige basisgrupper.

”Vi tiltrækker dygtige og ambitiøse studerende, som med
deres uddannelse og åbne mindset i bagagen kan løse fremtidens
sundhedsudfordringer. Vi tilbyder gode fysiske studierammer
og de nyeste læringsmetoder, så de studerende kan udvikle sig
som mennesker på vej mod deres kommende arbejdsliv.”
- Dekan Ulla Wewer

Undervisningen på veterinærmedicin
og husdyrvidenskab finder sted på
SUNDs dyrehospitaler. Her foregår
både undervisning og forskning helt
tæt på patienterne, nemlig dyrene.
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Stimulerende rammer
Foto: Gitte Heimburger

SUNDs fem Schools danner ramme
om 302.000m² dynamisk studiemiljø.
De mange læsepladser og sociale
mødesteder giver rum og ro til
faglig fordybelse og sparring med
medstuderende. Mad og drikke er nemt
tilgængelig med kantiner og kaffebarer.

I laboratorierne deltager de studerende
aktivt i forskningen med state-ofthe-art udstyr, der bidrager til nye
oplevelser og erkendelser. SUND
moderniserer og opgraderer løbende
laboratoriefaciliteterne, så de er
konkurrencedygtige.

Foto: Adam Mørk

Auditorierne er indrettet med unik
akustisk teknik og digitalt udstyr,
der supplerer den analoge undervisning
med inkluderende metoder som video,
quizzer og VR-teknologi.
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Studerende
præger uddannelsen
Foto: Mikal Schlosser

Formand for
medicinerrådet,
Andrea Maier i samtale
med studieleder for
medicin, Jørgen Kurtzhals.

Medicinstuderende Andrea Maier er en ud af mange
studerende på SUND, der bruger energi på at præge
indholdet i sit studie.

indført en mere casebaseret undervisning, der gør, at
indlæringen i højere grad bygger på praktiske cases
og gode eksempler”, siger Andrea Maier.

Som formand for Medicinerrådet har hun
været med til udvikle den nye studieordning for
kandidatuddannelsen i medicin. Hun sidder også
med i ansættelsesudvalg, når medicinfaget skal
ansætte nye professorer. Fra tid til anden rejser hun
til universiteter i udlandet for at fortælle om de
studerendes store indflydelse på SUND.

På SUND sidder studerende med, når nye
professorer skal ansættes. Deres kritiske spørgsmål
til kommende undervisere skal sikre, at fagene
fastholder den høje undervisningskvalitet.

”Hvis man ønsker at påvirke indholdet og det
faglige niveau i uddannelsen, er der mange måder
at engagere sig på. I Medicinerrådet har vi blandt
andet delt urimeligt lange eksamener op i to,
hvilket har medført, at langt flere består. Og vi har

”Da jeg var til samtale på min professorstilling,
kredsede snakken meget om mine akademiske
bedrifter. Men så spurgte den studerende i
ansættelsesudvalget, hvordan jeg ville forbedre
undervisningen. Det trak vores snak ud af
elfelbenstårnet og drejede samtalen i en god retning”,
fortæller professor Lars Konge.

11 Livslang læring
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Livslang
læring
Voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen og har lyst
til at læse videre, kan tage en masteruddannelse.
SUND tilbyder seks 1-årige masteruddannelser, der blandt andet har fokus
på fødevaresikkerhed, dyrlægekompetencer, hovedpine, udvikling og registrering
af lægemidler, test med laboratoriedyr, katastrofehåndtering og generel
folkesundhed.
For at blive optaget på et masterstudie kræver det mindst 2-3 års relevant
erhvervserfaring samt en relevant bacheloruddannelse, en anden mellemlang
videregående uddannelse eller diplomuddannelse.
Uddannelsen skal videreudvikle og specialisere de kompetencer,
som den studerende har i sit arbejdsliv. Forløbet er opbygget som
deltidsuddannelser over to år og tilrettelagt, så de studerende kan passe
et arbejde samtidig med uddannelsen.

”Det er afgørende, at sundhedsprofessionelle på hospitaler,
klinikker og virksomheder videreudvikler deres kompetencer
gennem efteruddannelse. Det sikrer, at vi konstant får tilført
den nyeste viden, hvilket styrker behandlingen af borgere.
Kombinationen af praktisk erhvervserfaring og nye indsigter er
central for at vi kan fastholde sundhedssystemets høje niveau.”
- Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand,
Region Hovedstaden
Foto: Lizette Kabré

SUND udbyder 6 masteruddannelser,
bl.a. i klinisk familiedyrsvidenskab.
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Opgradering af kampen
mod hovedpine
Foto: Mikal Schlosser

”Med den korrekte behandling kan vi reducere
svær hovedpine med helt op til 60 procent. Men
det kræver en højt specialiseret viden, som kun er
tilgængelig få steder i verden. Jeg er nu halvvejs i
uddannelsen og jeg kan allerede mærke en markant
forbedring i behandlingen af mine patienter”, siger
Lars Brunholm Falkenhøj Nielsen.
Dansk Hovedpinecenter er et af de førende
forskningscentre på verdensplan, og det
tiltrækker både danske og internationale
sundhedsprofessionelle til masteruddannelsen.

Lars Brunholm Falkenhøj Nielsen er fysioterapeut
og behandler dagligt patienter med migræne og
spændingshovedpine.
Hans patienter indgår i en kedelig statistik, hvor
hver 10. dansker har hovedpine én gang om ugen og
omkring 200.000 har hovedpine hver eneste dag. I
løbet af de seneste 20 år er antallet af danskere, der
hyppigt lider af hovedpine, mere end fordoblet.
Det er muligt at symptombehandle mange
hovedpinetilfælde, men der findes ingen kur. Det
stiller derfor krav til den forebyggende indsats og her
spiller fysioterapeuterne en central rolle.
Lars har derfor valgt at videreudvikle sine
kompetencer med en Master i Headache Disorders
på SUND og Dansk Hovedpinecenter på
Rigshospitalet i Glostrup.

Hovedpinesygdomme er ifølge WHO
den hyppigst forekommende
neurologiske sygdom i verden

Som et led i indsatsen mod hovedpine
anbefaler centret, at op til 90 procent af alle
hovedpinetilstande behandles i primærsektoren, det
vil sige hos alment praktiserende læger, kiropraktorer
og fysioterapeuter som Lars Brunholm Falkenhøj
Nielsen. Masteruddannelsen spiller en vigtig rolle,
hvis ambitionen skal indfries.
”Vi er få specialister til en stadigt større
sundhedsudfordring. Hvert år modtager vi 1.300
nye patienter fra hele landet – ofte mennesker, som
de praktiserende læger og specialister har opgivet.
Det er derfor uhyre vigtigt, at vi uddanner flere
specialister, der kan forebygge og håndtere de mange
hovedpinetilfælde i hele Danmark og resten af
verden”, siger professor Rigmor Højland Jensen, der
er leder af Hovedpinecentret.
Med korrekt behandling kan sygefravær hos svært
ramte hovedpinepatienter reduceres med 60 procent.

Hovedpine udgør 20 % af Danmarks
samlede sygefravær og koster samfundet
mindst 5 milliarder kroner om året
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Foto: Mikael Schlosser

Træning i behandlingsmetoder
på Master of Headache Disorders.
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12 SUNDs uddannelser

Medical Sciences

Public Health Sciences

Medicin
BA

Folkesundhedsvidenskab

KA

BA

Humanbiologi
KA

Farmaci

KA

BA

Sundhed og informatik

ENGELSK

BA

Immunologi og inflammation
KA

Pharmaceutical Sciences

ENGELSK

Lægemiddelvidenskab

KA

KA

Global sundhed
KA

KA

ENGELSK

Medicinalkemi

ENGELSK

KA

Sundhedsfaglig kandidat

ENGELSK

Farmaceutisk videnskab

KA

KA

Ordinært studieforløb

Bachelor
–
Professionsbachelor

Kandidat *

Ph.d.
3 år

2 år
3 år

Efter- og videreuddannelse

Master
1 år

SUNDs
uddannelser

Efter min. 2 års
erhvervserfaring

* Kandidaten på medicin tager 3 år.
Kandidaten på veterinærmedicin tager 2,5 år.
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Oral Health Sciences

Veterinary Medicine
and Animal Sciences

Samarbejdsuddannelser

Odontologi
BA

KA

Tandplejer
PROFESSIONSBACHELOR

Tandklinikassistent

Samarbejde med KU Science

Veterinærmedicin
BA

Husdyrvidenskab

KA

BA

Husdyrvidenskab
KA

Molekylær biomedicin
BA DANSK / KA ENGELSK

ENGELSK

ERHVERVSUDDANNELSE

Biologi-bioteknologi
KA

Odontologisk Praksis
AKADEMIUDDANNELSE

ENGELSK

Fødevarevidenskab
KA

ENGELSK

Miljøvidenskab
KA

ENGELSK

Samarbejde med DTU

Øvrige
uddannelsestilbud

Kvantitativ biologi
og sygdomsmodellering
BA DANSK / KA ENGELSK

1 årig
masteruddannelse

For prægraduate

Postgraduat

14 online kurser på KU
(MOOCs Coursera)

Master of Industrial
Drug Development

16 internationale
sommerskolekurser

Master of Medicines
Regulatory Affairs MA

For ph.d. studerende

Master of Companion Animal
Clinical Science MA

Medicin og teknologi
BA

KA

MA

Fødevarekvalitet og –sikkerhed

103 generiske kurser
87 fagspecifikke kurser
Executive/ korte kurser
(Indtægtsdækket virksomhed)

Udbyder mellem 40-60 kurser

MA

Samarbejde med CBS

BioBusiness and
Innovation Platform

Master of Disaster
Management MA

KA

ENGELSK

Innovation in Health Care
Master of Public Health

KA

MA

Master of Headache Disorders

MA

ENGELSK
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