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En lettere adgang
For lærere, sygeplejersker og andre med mellemlange videre-

de passer til professionsbachelorerne og bygger den enkelte pro-

gående uddannelser har vejen til at efteruddanne sig med en

fession yderligere op: Vi har eksempelvis en kandidat i pædagogik,

akademisk grad været besværlig. Og det har medvirket til at gøre

som særligt henvender sig til lærere, en kandidat i folkesundhed

det svært for mange at se uddannelsesudvikling efter en mellem-

til sygeplejersker og en kandidat i fysioterapi, der fungerer som

lang videregående uddannelse. Men det har regeringen valgt at

en direkte overbygning på professionsbacheloren i fysioterapi.

lave om på. De mellemlange og de lange

Fordi vi allerede har haft fokus på det i

videregående uddannelser skal knyttes

en årrække, har vi fået opbygget forsk-

tættere sammen, og der bliver nu eksem-

ningsmiljøerne inden for disse områder,

pelvis stillet krav til universiteterne om,
at flere bliver optaget uden supplering

– Regeringskrav eller ej, så

så vi kan tilbyde den forskningsbaserede
undervisning, der er alfa og omega for en

på kandidatuddannelserne på basis af en

vil SDU gerne være et videre

akademisk uddannelse.

mellemlang videregående uddannelse –

uddannelsessted også for profes

På Syddansk Universitet er vi selvfølgelig

også kaldet en professionsbachelor.
Allerede i 2012 var Syddansk Universitet

sionsbachelorerne.

tilfredse med, at vi opfylder regeringens
krav, men vi ser også en god mulighed

blandt de universiteter, der optog flest

for, at vi med de målrettede kandidatud-

professionsbachelorer på kandidatuddan-

dannelser til professionsbachelorerne kan

nelserne. Således havde 17 procent – sva-

være med til at øge uddannelsesniveauet i

rende til 416 – der blev optaget på SDU’s kandidatuddannelser,

Region Syddanmark, hvor rigtig mange per tradition tager en mel-

afsluttet en mellemlang videregående uddannelse. Om få dage,

lemlang videregående uddannelse.

nemlig den 1. april, er der atter ansøgningsfrist til universiteternes

Som et andet initiativ, der kan være med til at knytte nogle af

kandidatuddannelser, og vi føler os rigtig godt rustet til at mod-

vores uddannelser sammen med nogle af regionens mellemlange

tage mindst lige så mange fra denne gruppe igen i år.

videregående uddannelser, har vi valgt, at vores campus i Esbjerg

Regeringskrav eller ej, så vil SDU gerne være et videreuddannelses-

flytter ind i nye bygninger, som ligger op ad Professionshøjskolen

sted også for professionsbachelorerne. Vi har derfor de seneste år

University College Syddanmark.

arbejdet bevidst på at målrette en række kandidatuddannelser, så
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Byggearbejdere
er i dårlig form
Trods en arbejdsdag i bevægelse har folk i bygge- og
anlægsbranchen meget lavt kondital. Det kan blot en times
motion om ugen rette op på

– Nåh, du skal træne nogle, der er aktive

det er godt for kredsløb og hjerte. Det,

og i god form i forvejen. Sådan lød den

kombineret med at mine målinger viste,

typiske reaktion fra omverdenen, da Bibi

at deres fysiske aktivitet i fritiden var eks-

Gram skulle i gang med sit forsknings-

tremt lav, giver det meget lave kondital,

projekt, hvor hun målte fysisk aktivitet

siger Bibi Gram.

og effekten af motion på arbejdspladser i
bygge- og anlægsbranchen.

Mindre risiko for at dø tidligt

Men omverdenens reaktion kom slet ikke

Bibi Gram har lavet forskningsprojektet

til at holde stik, for Bibi Grams målinger

som en ph.d.-afhandling i forskningsenhe-

viste, at ansatte i denne branche nok har

den ”Fysisk aktivitet og sundhed i arbejds-

rimelig god muskelstyrke, men et meget

livet” på Institut for Idræt og Biomekanik.

lavt kondital og dermed er i risiko for at

Projektet blev oprindeligt sat i søen af

dø tidligt.

Nationalt Forskningscenter for Arbejds-

– Det skulle man jo ikke tro, da der er tale

miljø.

om folk, som er fysisk i gang på arbejdet.

I projektet lavede Bibi Gram det, som kal-

Men de er bare ikke i gang på den rigtige

des ”objektive fysisk aktivitets målinger”

måde. For det første laver de en masse

på de ansatte, som deltog i projektet. Her

uhensigtsmæssige bevægelser i fysisk

blev de i 7 døgn forsynet med et accele-

belastende stillinger, hvor de blandt andet

rometer og en pulsmåler. Det er første

bærer, skubber eller trækker mange kilo.

gang nogensinde, at den fysiske aktivitet

Det kan give slidskader. For det andet kan

på ansatte i bygge- og anlægsbranchen

det godt være, at de er i bevægelse, men

er blevet målt på den måde. Og selv om

den fysiske aktivitet er ikke høj nok til, at

konditallet altså bestemt ikke var noget

pulsen går op i den hårde belastning, hvor

at råbe hurra for, så viste Bibi Gram med

I bygge- og anlægsbranchen er de i gang hele arbejdsdagen. Alligevel har de et meget lavt kondital.
Foto: Scanpix.
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sit forskningsprojekt, at det var til at rette op på ved at flytte blot

træning og trampet i motionscyklernes pedaler, så der kom sved

en times hård motion om ugen ind på arbejdspladsen. Motionen

på panden, og pulsen kom op:

betød, at konditallet gik fra at være meget lavt til lavt. Det er

– De syntes, det var hårdt, men det er nødvendigt, hvis det skal

nok til, at de ansatte – forudsat at de

være sundhedsfremmende motion, som

fortsatte med træningen – ville reducere

styrker hjertet og kredsløbet, fortæller Bibi

risikoen for at dø tidligt.

Gram.

At Bibi Grams målinger også røbede, at
de ansattes fysiske aktivitet i fritiden var
ekstremt lav, ser Bibi Gram god grund til:
– De ansatte gav udtryk for, at de følte,
de var i gang hele arbejdsdagen, og at
de var fysisk trætte, når de kom hjem,
uddyber hun.

– Der er tale om folk, som er
fysisk i gang på arbejdet. Men
de er ikke i gang på den rigtige
måde.

– Men mange gav også udtryk for, at det var
enormt dejligt, og at det var en god måde at
komme i gang med dagen på, tilføjer hun.
Et var, at motionen havde en positiv effekt
på deltagernes velbefindende. Målingerne
talte også deres tydelige sprog: Da de 12

Bibi Gram, forskningsmedarbejder, post.doc.

uger var gået, var motionsgruppens gennemsnitlige kondital forbedret med 14

Sved på panden

procent i forhold til før forsøgets start. Det

Efter døgnmålingerne blev gruppen

betød, at de på den kurve, som viser sam-

delt i to – en motionsgruppe og en kon-

menhængen mellem kondital og risikoen for

trolgruppe, der ikke dyrkede motion. Der blev derefter lavet et

at dø tidligt, flyttede sig fra den side, hvor kurven stiger meget, til

træningsprogram med en kombination af cykeltræning og muskel-

den side, hvor den falder svagt.

styrketræning til hver deltager i motionsgruppen. Og så var det tid

– Det har stor betydning, at vi med forskningsprojektet nu kan

til at komme i gang. Det foregik hen over 12 uger, hvor Bibi Gram

dokumentere, at konditallet kan forbedres ved at flytte en times

og et hold instruktører mødte op på arbejdspladserne om morge-

sundhedsfremmende træning om ugen ind på arbejdspladsen.

nen tre gange om ugen, for at sætte motionsgruppen i sving. 20

Det er også godt, at der er blevet sat fokus på grupper med fysisk

minutter per gang – altså en time om ugen – blev der lavet styrke-

hårdt arbejde, hvor der længe har været fokus på arbejdsgrupper
med stillesiddende arbejde, siger Bibi Gram.
Hun mener, at der er gode perspektiver i at flytte sundhedsfrem-

fakta

mende motion ind på arbejdspladserne i bygge-og anlægsbranchen.

Bibi Gram

– Selvfølgelig skal man fortsætte med at udvikle byggepladsens

I dag er Bibi Gram ansat i

maskiner og redskaber, så arbejdet bliver mindre belastende. Men

en kombineret stilling som

maskinerne hører til på arbejdspladsen, og derfor ser jeg motio-

forskningsmedarbejder på

nen som en gevinst både for arbejdspladsen i forhold til de ansat-

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og

tes trivsel og som en værdi, de ansatte kan tage med sig videre,

post.doc. ved SDU’s Institut for

siger Bibi Gram.

Regional Sundhedsforskning.
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BLIV VÆRT FOR EN
INTERNATIONAL KONGRES

VORES SERVICES ER GRATIS.
VI KAN BL.A. HJÆLPE MED:

At være vært for en stor international konference rummer både fagligt,

- Rådgivning om faciliteter, hoteller, logistik m.m.

socialt og prestigemæssigt mange gevinster. Med os i ryggen kan det

- Indhentning af tilbud

sagtens harmonere med det daglige arbejde og liv i øvrigt.

- Afholdelse af besøg for internationale beslutningstagere

Kontakt os og hør nærmere.

- Udarbejdelse af tilbuds- og præsentationsmateriale

HAR DU VISIONER
- SÅ TRÆD OP PÅ PODIET, OG VÆR MED TIL AT SÆTTE SYDDANMARK PÅ DAGSORDENEN

+

Lektor Birte Østergaard fra Klinisk Institut på Syddansk
Universitet (enheden for Sygeplejeforskning) har sammen
med Inspiring Denmark fået ”Den Nordiske Kongres inden
for Sygeplejeforskning” til Danmark. Kongressen der
afholdes for første gang den 10. – 12. juni 2014 forventes at
tiltrække omkring 300 deltagere. Radisson Blu H.C. Andersen
Hotel i Odense lægger rammerne til den nye spændende
kongres, der sætter fokus på metoder indenfor
sygeplejeforskning i de nordiske lande.

+

PREmIERE På NY FILm FRA INSPIRING DENmARK.
Vi har lagt klodserne til en inspirerende og anderledes film, som kan bruges
i markedsføringen af Syddanmark som kongresdestination. Brug filmen i

“Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med
Inspiring Denmark omkring konferencen. Deres profesionelle,
idérige og kreative tilgang, blandt andet med tematisering i
forhold til HC Andersen, har givet os mulighed for at lancere
konferencen på en ny og innovativ måde.“

præsentationer, på kongreshjemmesiden, i mailings og på de sociale medier.
Se og download filmen på www.youtube.com/inspiringdenmark.

+
Birte Østergaard er en ud af
flere værter på SDU og OUH, der i
samarbejde med Inspiring Denmark i
2012 har tiltrukket 17 kongresser og
konferencer til Region Syddanmark.
Værtskab for en kongres eller
konference er med til at eksponere
dit fag, din forskning, din institution
og din region – men det er en stor
opgave at påtage sig værtskabet.
Inspiring Denmark hjælper dig ganske
gratis, se mere på inspiringdenmark.dk.

KONTAKT
Convention Manager
Diana Andersen
da@inspiringdenmark.dk
M 21 15 09 54

Senior Project Manager
Lene Lysholt
ll@inspiringdenmark.dk
M 21 15 99 79
Inspiring Denmark
Jernbanegade 75-77
5500 Middelfart
T. 75 82 92 10
info@inspiringdenmark.dk
www.inspiringdenmark.dk
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Kyst skal oversvømmes
Forskere skal undersøge, hvordan de stigende vandstande kommer til at påvirke landskabet

Der går ikke mange år, før stigende vandstande er en realitet i

Projektet er netop fløjtet i gang, efter at Aage V. Jensens Natur-

Danmark. Men hvad skal vi helt konkret forvente, når havvand

fond har doneret 4,6 millioner kroner til arbejdet. Forskerne skal

begynder at oversvømme det danske kystland?

undersøge, hvad der vil ske, når et stort landområde på Nordfyn

Det får biologer fra Syddansk Universitet nu en unik mulighed for

bliver oversvømmet af havvand.

at undersøge i et nyt storstilet forskningsprojekt.

– Den viden, vi indsamler, kan hjælpe beslutningstagere i deres

Projektet går ud på at fjerne digerne ved Gyldensteen Strand på

vurdering, hvorvidt et oversvømmelsestruet område skal reddes

Nordfyn, lade havvandet skylle ind og se, hvad en sådan voldsom

ved øget digebyggeri, eller om det skal oversvømmes med hav-

ændring vil føre med sig.

vand, forklarer Marianne Holmer.

– Dette projekt vil give os vigtige informationer om naturens

Området, som skal oversvømmes, er 214 hektar stort og hed-

udvikling, når kystarealer oversvømmes, forklarer leder af Biolo-

der Gyldensteen Strand. Det er et inddæmmet fjordområde på

gisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer.

Nordfyn, og oversvømmelsen sættes i gang ved at fjerne digerne
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Området, som skal oversvømmes, er et inddæmmet fjordområde på Nordfyn. Foto: Scanpix.

mellem Langø, Lindholm og Store Stegø i 2014. Når digerne for-

næring sjældent mangler. Undersøgelser har vist, at der produ-

svinder, vil der opstå en lavvandet havlagune, omgivet af smalle

ceres ca. 20 kilo biomasse pr. kvadratmeter pr. år. Denne store

strandenge med en værdifuld natur og et rigt fugleliv med stor

biologiske produktion er fødegrundlaget for bunddyr, fiskeyngel

rekreativ værdi for lokalbefolkningen, fugleelskere og andre

og fugle.

naturinteresserede.

Bunddyrene i de lavvandede laguner domineres af arter som sandorme, strandsnegle og hjertemuslinger. Pga. den rigelige føde kan

Fokus på flora og bundfauna

der findes op til et kilo bunddyr med en årlig tilvækst på to kilo

Forskernes arbejde består i først at beskrive sammensætningen

pr. kvadratmeter. Derfor vrimler det gerne med små fladfisk samt

af flora, bundfauna og miljøforholdene i Lillebælt ud for Gylden

hav- og vadefugle. Under normale omstændigheder opstår der en

steen Strand, før digerne fjernes. Hermed kan effekten af åbnin-

naturlig balance mellem produktion og konsum af biomasse, og

gen af digerne på kystmiljøet vurderes, ligesom der opnås viden

systemet opnår en miljømæssig sund ligevægt.

om mulige arter, som hurtigt kan invadere den nye lagune. Sam-

De marine laguner spiller en række særdeles vigtige miljømæssige

tidig vil jordbundsforholdene og nærings-

roller. Den store produktion af alger og

indholdet i den landbrugsjord, som vil blive

planter kræver jo næringsstoffer, som de

oversvømmet, blive undersøgt grundigt.

optager lynhurtigt i vækstsæsonen. En

Når digerne fjernes og området oversvømmes, vil forskerne iværksætte et undersøgelsesprogram, der skal beskrive udviklingen i
flora- og faunasammensætningen, udveks-

del af specielt de plantebundne nærings-

– Dette projekt vil give os vig
tige informationer om naturens

lingen af næringsstoffer og kuldioxid mel-

udvikling, når kystarealer over

lem jorden og vandet samt udvekslingen

svømmes.

af næringsstoffer mellem lagunen og det

stoffer frigives kun langsomt igen. Derfor bindes næringsstofferne i lagunerne,
som derved udgør et effektivt filter mellem land og hav.
– Eftersom vi i de seneste årtier har

Marianne Holmer, institutleder

kæmpet med at få begrænset udlednin-

omgivende hav.

gen af især kvælstof fra landbruget til

– Når projektet er færdigt i 2021, vil der

havet, er det en vigtig funktion i dag,

være indhøstet en unik viden om den biolo-

siger Marianne Holmer.

giske og miljømæssige udvikling i en nyligt

På det mere globale plan er lagunerne

oversvømmet marin lagune efter 140 års landbrugsdrift, siger

vigtige, fordi de også tilbageholder kulstof. Når en del af det

Marianne Holmer.

organiske plantemateriale begraves permanent i lagunens bund,

Før de omfattende landindvindinger og dræninger gjorde deres

vil også kulstoffet blive tilbageholdt, og dermed tilbageholdes kul-

indtog i slutningen af 1800-tallet, var lavvandede marine laguner

dioxid, der ellers ville have bidraget til den globale opvarmning.

et kendetegn for de danske kyster. Biologiske undersøgelser i de

Den marine lagune ved Gyldensteen Strand anslås at kunne tilba-

få tilbageblevne laguner har vist, at de har vigtige økologiske og

geholde ca. 2.000 tons kulstof om året, svarende til ca. 7.000 tons

miljømæssige funktioner. Lagunernes flora i form af planterne

kuldioxid.

havgræs og ålegræs, bundlevende mikroalger samt forskellige

Se også: kortlink.dk/c6ck

grøn-, brun- og rødalger er særdeles produktive, fordi lys og

Af Birgitte Svennevig, birs@sdu.dk
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Kosmetikindustrien
på vildspor
Cremeproducenter hævder, at de kan bringe stoffer ned i
huden via små fedtkugler. Det modbeviser forsker på SDU

Reklamer for diverse kosmetiske produkter har påstået det i årevis,
og selv blandt videnskabsmænd har mange troet på det: At man
ved hjælp af såkaldte liposomer – bittesmå kugler med en skal af
fedt – kan transportere forskellige virksomme stoffer ned i huden.
Men nu har Jonathan Brewer, adjunkt ved Institut for Biokemi
og Molekylær Biologi ved Syddansk Universitet, som den første
undersøgt spørgsmålet med en teknik, som kan give et videnskabeligt svar på spørgsmålet. Hans konklusion er klar: Liposomerne
går i opløsning i det øjeblik, de rammer huden.
Det er et resultat, som ærgrer ham:
– Jeg havde håbet, at jeg var nået frem til det modsatte, fordi
der ville være mange spændende perspektiver i at kunne bruge
liposomer til at få medicin ind gennem huden. Eksempelvis kunne
små børn med diabetes undgå at skulle stikkes, hvis insulinen i
stedet kunne smøres på og trænge ind gennem huden. Jeg var i
virkeligheden ikke interesseret i cremer, men havde de medicinske
muligheder i tankerne, siger Jonathan Brewer.

Bygger selv supermikroskoper
Hidtil har hverken forskere eller fremstillerne af creme og kosmetik kunnet vide, om liposomer reelt kunne bruges til at transportere stoffer ind i huden. Det har været en trossag, og Jonathan
Brewers opfattelse er, at forskerne har været meget delte i spørgsmålet.
– Man har indtil nu manglet en metode til at kunne måle det,
fordi de her molekyler er så små, at det har været umuligt at se,
hvad der reelt sker. Man har kunnet konstatere, at nogle molekyler trængte gennem huden, men man kunne ikke vide, om de kom
ind som en hel kapsel eller ej, fortæller den danske forsker med de
amerikanske og engelske rødder.
Han har som den første brugt en ny teknik til at undersøge molekylernes vandring gennem hud. Ved hjælp af billeder taget i et
særligt mikroskop, hvor huden skannes med laserlys, kan han se,

10

n r . 3 · A pr il 2013

– Jeg havde håbet, at jeg var

N YV I DEN

hvordan og hvor hurtigt enkelte
molekyler bevæger sig. For at gøre

nået frem til det modsatte, fordi

det muligt har han måttet designe

der ville være mange spændende

sit eget mikroskop, som er specielt

perspektiver i at kunne bruge

bygget til at kunne tage billeder i
hud og andet væv.

liposomer til at få medicin ind

Ved at give selve fedtskallen én
farve og stoffet inde i skallen en

gennem huden.

anden, har han kunnet konstatere,

Jonathan Brewer, forsker

at de bevæger sig ad forskellige
baner og med forskellige hastigheder ned gennem huden. Dermed
har han kunnet påvise, at liposomerne går i stykker på hudens
overflade.
Til gengæld kan man altså konstatere, hvad man i øvrigt godt
vidste i forvejen, at noget af cremen faktisk trænger ind i huden,
så hans forskning kaster ikke lys over, om cremerne er gode eller
dårlige, eller om de dyre er pengene værd.
Blot påpeger han, at der ikke er grund til at bruge den avancerede teknik med at indkapsle de virksomme stoffer i små fedtkugler.

Kan gavne allergikere
Jonathan Brewer er fysiker, og hans egentlige felt er hverken cremer eller liposomer, men derimod mikroskoper. Han tilbringer det
meste af sin arbejdstid i en kælder under SDU, hvor han udvikler
nye mikroskoper og teknikker. Til forsøget med liposomer har
han bygget et mikroskop, som i handlen ville koste op mod fem
millioner kroner, men omkostningerne har ligget på mindre end
en tredjedel. Det er muligt, fordi han arbejder tæt sammen med
nogle af verdens førende forskere i USA, England og Tyskland,
som lader ham skumme fløden af deres arbejde.
Hans forskning i hudens barrierer ved hjælp af avancerede mikroskoper har påkaldt sig en del opmærksomhed, og det førte til,

Genrefoto: Scanpix.

at han for nylig modtog 3,7 millioner kr. fra Villum Fonden og
600.000 kr. fra Carlsbergfondet til yderligere grundforskning over
de næste tre år.
– Jeg vil bruge pengene og tiden på at gøre mine metoder endnu
bedre. Netop nu er jeg i gang med at bygge en ny type mikroskop, som er 10 gange bedre end det udstyr, man hidtil har brugt.
Resultaterne skulle gerne kunne bruges af andre, som vil finde ud
af, hvordan et bestemt stof går gennem huden. Samtidig håber
jeg, at min forskning kan gøre det lettere at finde ud af, hvilke
former for creme, der er bedst til at beskytte folk med eksem og
allergi, siger Jonathan Brewer.
Af Vagn Erik Andersen, vea@journalist.dk’
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Når endnu en fodboldkamp er tabt, og publikum har forladt stadion, begynder et nyt spil – nemlig diskussionen om trænerens fremtid.
Rasmus Nissen forsker i trænerfyringer. Artikelfotos: Palle Peter Skov.

Han forsker i fyringer
på grønsværen
Når et fodboldhold i dansk professionel fodbold taber den ene kamp efter den anden, ender det
ofte med, at træneren fyres. Men hvem bestemmer egentlig, at træneren skal ud? Er det klubben
alene, eller har fansene, sponsorerne og de negative overskrifter i medierne også indflydelse?
Rasmus Nissen forsker i, hvad der sker bag kulisserne i fodboldklubberne, inden træneren får sparket

Hvad forsker du i?

har en holdning til. For eksempel har eksterne aktører som medi-

Jeg forsker i trænerfyringer i den danske Superliga og 1. division.

erne, fansene og sponsorerne alle forventninger til, at holdet skal

Mit fokus er, hvordan ledelsen i fodboldklubberne når frem til

vinde hver søndag, og når det ikke sker, bliver de utilfredse, og så

beslutningen om at fyre holdets træner. Hvad er det for mekanis-

er der ballade. Det er med til at skabe et pres, som til sidst bliver

mer, der er på spil? Siden 2006 er 21 foldboldtrænere i toppen af

for meget for ledelsen, der for at vise handlekraft og styrke skil-

dansk fodbold blevet fyret. Det svarer til tre fyresedler om året, og

ler sig af med træneren. Det er i hvert fald sådan, at forløbet ofte

det er relativt mange, hvis man sammenligner trænerjobbet med

fremstilles i pressen, hvor man får indtryk af, at beslutningen er

en toppost i andre brancher. Samtidig viser en engelsk undersø-

impulsiv, følelsesladet og styret af panik. Jeg undersøger, om det

gelse, at fodboldtrænere holder i kortere og kortere tid. Det gæl-

forholder sig sådan, og hvad fodbolddirektørerne tænker. Hvad er

der især de helt nye trænere, som i gennemsnit kun når at være

det, der styrer beslutningerne?

ansat i lidt over halvandet år, inden de får deres første fyreseddel.
Så det er en meget kontant branche med hyppige udskiftninger

Hvorfor har du valgt det emne?

på trænerbænken. En del af forklaringen på den hyppighed kan

Internationale studier viser, at det ikke nødvendigvis giver bedre

nok findes i, at fodbold på en eller anden måde er noget, som alle

resultater på banen at skifte træner. Det kan godt være, at der
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forsker i
fo k u s
er en kort chok-effekt, så holdet vinder den efterfølgende kamp,

ansvar for et produkt, som der er kæmpe interesse for. Derfor får

hvilket kan være fint nok. Men det udligner sig altid, og over

de hele tiden tusindvis af henvendelser fra fans, medier og spon-

en periode på 10-15 kampe får man ikke bedre resultater, end

sorer, som de skal forholde sig til. Og så kommer der oveni lige en

hvis man havde beholdt den gamle træner. Enkelte studier viser

forsker, der også gerne vil tage deres tid. Men når jeg så forklarer,

endda, at holdet faktisk klarer sig dårligere og får færre points,

at det handler om seriøs forskning, der kan skabe større forståelse

når træneren skiftes ud. Heri ligger meget af min motivation. Jeg

for træner-fyringer, stiller de sig gerne til rådighed. De ved, at de

vil gerne finde ud af, hvorfor man i fodboldverdenen – hvor man

højst sandsynligt selv en dag kommer til at stå i en situation, hvor

er så resultatorienteret – vælger en løsning, der netop ikke skaber

de skal tage stilling til, om træneren skal afskediges. Eller også har

bedre resultater. For det ved sportsdirektørerne jo godt. De har

de allerede været der og vil gerne dele deres erfaringer.

været så længe i gamet, at de erfaringsmæssigt ved, at holdet ikke
præsterer bedre af, at der kommer en ny træner. Så min drivkraft

Taler du også med fyrede trænere?

er en undren over, hvorfor en fyreseddel har fået status af at være

Senere skal jeg også interviewe fyrede trænere for at høre deres

den eneste rigtige løsning, når lokummet brænder. Jeg vil gerne

version, og hvordan de har opfattet forløbet. Min ambition er at

finde ud af, hvad det er for overvejelser, som sportsdirektørerne

sammenligne trænernes og fodboldledernes erfaringer og overve-

gør sig. For det må handle om andet end bare dårlige sportsresul-

jelser for at se, om de opfatter beslutningsgrundlaget ens. Fyringer

tater.

er et ømtåligt emne, og der er meget etik i det, så alle er garanteret anonymitet. Det har været vigtigt, da jeg bevæger mig i en

Hvordan arbejder du?

lille branche med kun 12 hold i Superligaen og 4-5 relevante hold

Det første års tid har jeg arbejdet meget teoretisk for at få skabt

i 1. division. De involverede vil nemt kunne genkendes af folk med

en ramme at diskutere emnet i. Nu er jeg så i den fase, hvor jeg

indsigt i fodboldverdenen, hvis ikke de er anonyme.

tester mine antagelser i praksis. Det medfører, at jeg tager rundt
i landet og interviewer klubbernes sportsdirektører, sportschefer

Hvad tror du, at konklusionen bliver?

eller administrerende direktører. Mit mål er at få så mange sam-

En af de klubber, jeg har talt med, erkender, at fyringen af deres

taler som muligt, selvom fodboldverdenen nogle gange kan være

træner var alt for forhastet og uovervejet, og at de følte sig pres-

svær at få adgang til. Lederne er travle mennesker, da de har

set fra omverdenen. Men ellers tyder det på, at fleste afskedigelser
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er velovervejede og sker på baggrund af en længere proces. Det er

jo et udsat erhverv, og viden om, hvordan beslutninger træffes og

altså ikke så panikagtigt, som det ofte fremstilles i medierne. Ofte

hvordan trænerne løbende evalueres, kan være med til at ruste

har ledelsen længe forinden forsøgt at rette op på nedturen med

nye, unge trænere.

en række tiltag som for eksempel at integrere en assistenttræner

Af Birgitte Hornhaver, biho@sdu.dk

eller en mentalcoach, der kan sparke energi og noget fandenivoldskhed ind i holdet.
Derudover foregår der en løbende intern evaluering af, hvordan
træneren performer: Hvordan er det daglige arbejde, hvordan er
kemien mellem ham og spillerne, følger han klubbens strategi og
har han stadig visioner og svar på, hvordan vi vinder næste kamp?
Så det er altså ikke kun dårlige sportsresultater, men summen af
en lang række overvejelser, der afgør, om træneren er inde eller
ingen, der synes, at det er sjovt at fyre en træner. Men som en
sportsdirektør sagde til mig: Vi kunne jo ikke fyre hele holdet, så
derfor måtte vi fyre ham med det overordnede ansvar.

fakta

ude. Derudover siger alle, at en fyring er en nødløsning. Der er

Rasmus Nissen
Rasmus Nissen er ph.d.-studerende ved Institut for
Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Uni-

Hvad kan din forskning bruges til?

versitet. Han er uddannet cand. scient. i humanistisk

Selvom trænerfyringer i professionel fodbold er så udbredt, er

samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab fra KU. I marts

der ikke forsket så meget i det tidligere, hverken i Danmark eller

2011 blev Rasmus Nissen ansat som videnskabelig

Europa. Så jeg håber, at jeg kan bidrage med at skabe en forstå-

assistent på SDU og tilknyttet sport- og event manage-

else for fænomenet – og hvad der sker både før, under og efter en

ment-uddannelsen under Institut for Ledelse og Virk-

fyring. Den viden kan bruges i fodboldverdenen. Derudover har

somhedsstrategi. Et halvt år senere påbegyndte han

jeg talt med Dansk Boldspil-Union, der måske på sigt kan integrere

ph.d.-afhandlingen ”Understanding Coach Dismissals in

dele af min afhandling i træneruddannelsen. At være træner er

Professional Football”.
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| Butiksdød i landsbyen |



– Butikken er landsbyens uformelle
samlingspunkt - det er et sted, hvor
alle mennesker kan komme uanset
tilhørsforhold, Men ofte finder
beboerne først ud af, hvor central
og vigtig butikken er, når den lukker, når det egentlig er for sent.
Butikken er det eneste sted, hvor
alle kommer, man skal ikke være
medlem, og man kommer sådan
set bare for at købe ind, men kan
orientere sig om livet i landsbyen
uden forpligtelser.
Pia Heike Johansen, lektor og ph.d. på
Center for Landdistriktsforskning, til
Fyns Amts Avis

| Stikker-samfund |

– Tidligere har vi anset det udelukkende for en myndighedsopgave

Først når butikken har drejet nøglen om, finder beboerne ud af, hvor meget den har betydet for lokalsamfundet.
Foto: Polfoto.

at kontrollere, at borgerne opfører
sig ordentligt. Og kulturændringen består i, at vi nu vogter over
hinanden. Det kan føre til et
mistænkeliggørelses-samfund. Det
er selvfølgelig den negative side af
sådan nogle tendenser.
Klaus Levinsen, lektor og ph.d.
på Institut for Statskundskab, til
Newspaq

| Stalin-fascination tages
med et gran salt |

– Fascinationen bunder primært i
nostalgi og tanker om en stor krigssejr. Der ligger stadig en erindring i
de fleste russiske familier om, hvor
forfærdeligt det egentlig var under
Stalin. Og det er et meget lille mindretal, der ønsker sig tilbage dertil.

| Flere bor alene |

– Grænsen mellem at være sammen

Erik Kulavig, lektor på Center for
Koldkrigsstudier, til Kristeligt Dagblad

| Ulven kommer |

– Ulven kan ligne en stor schæferhund, man kunne ae, men repræsenterer samtidig en vildskab, vi slet
ikke er vant til mere.

| F1-lån bliver droppet |

– Der er blevet sendt mange belæ-

og at være alene er ikke længere

– Vi skal begrænse det kliniske per-

rende breve ud til kunderne, og der

den samme. I dag kan man godt

sonales dokumentationsbyrde mest

er sagt lige så mange belærende

være sammen uden at have samme

muligt til kun at være de data, som

ord med dette budskab. Samtidig

bopæl. Man forstår sig selv som

kan bruges til faglig udvikling og

spiller det også ind, at det er ble-

individ, og man tænker mere på sig

ledelsesinformation. Der er masser

vet væsentlig mindre attraktivt

selv som individ end som del af et

af data, der bliver indsamlet, som

at beholde F1-lånet på grund af

fællesskab. Serier som Sex and the

er fuldstændig overflødigt.

selskabernes høje bidragssatser og

City hylder singlerne og viser, at det

Jan Mainz, professor på Institut

kursskæringer.

er okay at være alene. De siger, at

for Sundhedstjenesteforskning, til

Morten Skak, lektor på Institut for

det at leve alene faktisk kan være

Jyllands-Posten

Virksomhedsledelse og Økonomi, til

bedre.

Jyllands-Posten.

Karen Hvidtfeldt Madsen, lektor og
ph.d. på Institut for Kulturvidenskaber,
til Lemvig Folkeblad

Prostalinistiske demonstrationer i
Rusland i dag er uhyre sjældne.

| Overflødig dataindsamling i
sundhedsvæsenet |

| Blåt prædikat er naturligt |

– Regeringen har hentet milliarder
på efterløn, dagpenge, kontant-

| »Tid« bliver

fremtidens klassekamp

|

hjælp og SU og dermed spredt

– Førhen var den store klassekamp

| Indvandrerkvinder parkeret
på kontanthjælp |

sine indgreb ud over alle grupper

omfordelingen af samfundets pen-

i samfundet. Og nedskæring kan

ge. I fremtiden - og måske allerede

– Kontanthjælpen er ment som et

nemt blive opfattet som blå eller

nu - er den vigtigste samfunds-

midlertidigt sikkerhedsnet og ikke

borgerlig politik, fordi den handler

debat omfordelingen af tid. Af

som en permanent forsørgelsesord-

om at begrænse velfærden. Når

arbejdstid og fritid, så de unge får

ning. Derfor kan man roligt kalde

man skal spare, kan det kun gøres

mere fri, og de ældre yder mere.

det for en falliterklæring, når vi

på én måde, og argumenterne for

Det er op til politikerne at beslutte,

har et system, der fungerer som en

nedskæringer er altid de samme,

om det skal være sådan, men det

slags borgerløn eller parallel før-

uanset hvem der fremfører dem.

ville med øje på vores stigende

tidspensionsordning.

Christian Elmelund-Præstekær, lektor

levealder være det eneste rimelige.

Jill Byrnit, adjunkt og ph.d. på Institut

Jon Kvist, professor på Institut for

på Institut for Statskundskab, til

James W. Vaupel, professor på Institut

for Psykologi, til Politiken

Statskundskab, til Jyllands-Posten.

UgebrevetA4

for Sundhedstjenesteforskning, til
Aarhus Stiftstidende
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Kyllinger på naturmedicin
Fødevareindustrien har hårdt brug for alternative behandlinger, der kan mindske brugen af
antibiotika. Kinesisk malurt kan være en del af løsningen

Kinesisk malurt har i over 2000 år været brugt til at bekæmpe

testet direkte på parasitterne. Men når ekstrakterne blev testet på

sygdomme, og planten har måske egenskaber, som kan komme

kalkuner, der var inficeret med parasitterne, virkede det ikke.

fødevareindustrien – og dermed også forbrugerne – til gode. Nye

– Til gengæld har udtræk fra planten givet positive resultater på

forsøg på Syddansk Universitet viser, at udtræk af planten har

bakterieinfektioner i kyllinger. Vi kunne se, at syge kyllinger, der

positiv effekt på syge kyllinger.

blev fodret med malurtekstrakt, var mindre syge – de tabte ikke

I dag behandles kyllinger og andet fjerkræ med antibiotika, når de

så meget i vægt og havde et bedre velfærd – end de kyllinger, der

bliver syge, og det er et globalt problem, at de stadig indeholder

ikke fik ekstrakt, så kinesisk malurt kan komme til at spille en rolle

rester af medicinen, når de ender som fødevarer ude hos forbru-

i bestræbelserne på at mindske antibiotikaforbruget, siger Elise

gerne.

Ivarsen.

De små doser antibiotika, som vi indtager gennem vores mad, kan

EU har i flere år ønsket at udfase brugen af antibiotika i fødeva-

nemlig betyde, at vi på længere sigt udvikler en resistens, hvor de

reindustrien, men det kan ikke lade sig gøre, så længe der ikke er

bakteriedræbende stoffer ikke virker den dag, vi bliver syge og har

fundet noget alternativ. Derfor vil effektiv naturmedicin til fjerkræ

brug for dem.

være en rigtig god nyhed.

Derfor har fødevareindustrien hårdt brug for alternative behand-

– Men det kræver yderligere forskning at udrede mulighederne i

linger, som kan mindske brugen af antibiotika, og flere steder i

plantestoffer, så der vil nok gå minimum fem år, inden fjerkræin-

verden er forskere begyndt at undersøge, om gamle naturmedicin-

dustrien får et virksomt produkt, der kan nedbringe brug af anti-

ske planter kan løse nutidige problemer.

biotika, mener Elise Ivarsen.
Det er ikke kun kinesisk malurt, der har SDU-forskernes interesse. I

Parasitter og bakterier

laboratorierne isolerer og analyserer de stoffer i broccoli, gulerød-

På Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi på Syddansk Univer-

der og blomsten, der er kendt som Rød Solhat, for at finde ud af,

sitet forsvarede kemiker Elise Ivarsen i slutningen af februar en

om de kan bruges i behandlingen af diabetes. Og velkendte kryd-

ph.d.-afhandling i analytisk kemi om, hvilken effekt stoffer fra

derurter som timian og oregano undersøges for deres effekt på

kinesisk malurt har på bakterier og parasitter i fjerkræ.

bakterieinfektioner.

– Kinesisk malurt har i århundreder været brugt til bekæmpelse

Af Bente Dalgaard, bda@sdu.dk

af feber, hæmorider m.m. i Kina. Planten rummer 600 stoffer. Et
af dem er artemisinin, som har en unik struktur og ikke findes i
nogen anden plante, og det er i dag en del af WHO’s anbefalede
behandling af malaria, fortæller Elise Ivarsen.
De parasitter, der forårsager malaria, har fællestræk med to grupper parasitter, der forårsager dødelige sygdomme i fjerkræ og sto-

I dag behandles kyllinger og andet fjerkræ med antibiotika, når de bli-

re økonomiske tab i fjerkræindustrien. Derfor havde Elise Ivarsen

ver syge, og det er et globalt problem, at de stadig indeholder rester af

en formodning om, at artemisinin ville være virksomt mod parasit-

medicinen, når de ender som fødevarer ude hos forbrugerne.

terne i fjerkræ. Hendes forsøg med ekstrakter af kinesisk malurt

Foto: Polfoto.

har da også vist, at effekten var stor, når stoffer fra planten blev
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– Tænk på jeres fremtid
Ph.d.-studerende skal klædes på til et liv uden for universitetet. De skal lære om netværk,
arbejdsnormer og planlægning af karrieren

Efterhånden udklækker Danmark så mange ph.d.er, at de ikke alle

Sådan lyder det fra Monika Janfelt. Hun er karrierekonsulent på

kan forvente at fortsætte i forskerstillinger på universiteterne, og

Syddansk Universitet og tilbyder nu på fjerde år de ph.d.-studeren-

det er heller ikke meningen.

de forskellige former for coaching og karriereplanlægning.

Derimod skal nogle af dem ud i erhvervslivet, og det stiller ander-

– Vi har som universitet en forpligtelse til at undgå, at vi produce-

ledes krav til kandidaterne. Derfor skal de undervejs i deres ph.d.-

rer studerende, som tror, at faglighed gør det alene. Vi skal lære

forløb tilbydes muligheden for at erhverve sig nogle kompetencer,

dem at tænke mere strategisk og langsigtet, fortæller Monika

som de ikke nødvendigvis opnår under tre års intense studier af et

Janfelt og tilføjer:

bestemt molekyle, en økonomisk teori, eller hvad deres afhandling

– Din faglige formåen rækker til et vist niveau, men herefter er

nu går ud på.

det et spørgsmål om, hvor langt dine personlige egenskaber kan
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– Vi har en forpligtelse til at undgå, at de ph.d.-studerende tror, at faglighed gør det alene, siger Monika Janfeldt, som her ses under en workshop.
Foto: Annette Fuglsang.

bringe dig. For eksempel er det vigtigt at lære at netværke. Du

Mangler rollemodeller

skal gøre dig nogle tanker om, hvad du gerne vil lave om nogle

Karrierekonsulent Monika Janfelt fra Syddansk Universitet har stå-

år og i den forbindelse spørge dig selv, om der så er nogle kurser,

et i spidsen for et projekt, hvor fire af landets universiteter i fæl-

du mangler. Eller om du for eksempel kan tilbyde en virksomhed

lesskab satte fokus på karriereplanlægning for ph.d.-studerende.

en form for samarbejde under din ph.d.-afhandling. Du skal også

I den sammenhæng var de studerende i januar inviteret til et

lære at tage ansvar for din arbejdsplads og for eksempel være

arrangement, hvor karriereplanlægning og indbyrdes udveksling

med til at sikre, at der er gode arbejdsnormer.

af erfaringer, succeser og bekymringer var på tapetet.

På Syddansk Universitet arrangerer Monika Janfelt workshops,

I de efterfølgende evalueringer fremhæver deltagerne blandt

hvor de ph.d.-studerende hører oplæg og får mulighed for at

andet, at de var glade for at diskutere emner som karriereudvik-

diskutere med hinanden på tværs af forskningsområder. Hun til-

ling, personlige styrker samt deres arbejdsmiljø.

byder også coaching og individuelle

– Man skal huske, at i hverdagen har den ph.d.-

samtaler.

studerende ikke ret mange rollemodeller. Der er
vejlederen, som har mange andre opgaver. Og de

Gør som i elitesporten
En af de ph.d.-studerende er Mette
Seidelin fra Institut for Historie på
Syddansk Universitet, og hun er
samtidig med i en styregruppe, der
står bag nogle af tilbuddene til de
studerende om karriereplanlæg-

– Din faglige formåen rækker
til et vist niveau, men herefter er
det et spørgsmål om, hvor langt
dine personlige egenskaber kan
bringe dig.

ning.

andre ph.d.-studerende på instituttet opfattes tit
som en slags konkurrenter, fordi de ofte kæmper
om de samme bevillinger og stillinger, påpeger
Monika Janfelt og tilføjer:
– Når vi bruger så mange penge på at uddanne
ph.d.er, bør vi også sikre, at de kommer godt
igennem forløbet, og at de undervejs får lagt en

Monika Janfelt, karrierekonsulent

plan for deres videre forløb.

Ifølge hende er det også vigtigt

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk

at gøre op med forestillingen om,
at det er tabu at tale om stress og
– I stedet skal vi skæve til sportsverdenen og se på, hvordan de
udvikler talenter. Mange elitesportsfolk har en coach tilknyttet, og
det bliver ikke opfattet som noget negativt. Tværtimod handler

fakta

præstationsangst.

Om ph.d.er
I 2010 begyndte mere end 2.600 studerende på en

det om at sætte fokus på nogle mål og diskutere, hvad der skal

ph.d.-uddannelse i Danmark.

til for at opnå dem. Derfor er det også en misforståelse at tro, at

Antallet af færdige ph.d.er er i perioden fra 2000 til

man kun har brug for brug en coach, hvis man ikke kan magte sin

2011 steget med 70 procent.

forskning, påpeger Mette Seidlin.

Den stigende vækst skyldes Globaliseringsaftalen fra

Hun opfordrer til, at ph.d.-studerende fra starten benytter tilbud-

2006, hvor det blev aftalt at styrke investeringerne i

dene om coaching og karriereplanlægning.

forskeruddannelserne.

– Ellers risikerer vi, at ph.d.-studiet bliver en tidslomme, hvor vi

Ifølge en oversigt fra OECD var Danmark i 2010 rykket

begraver os i et projekt i tre år. Og først derefter begynder vi at

op på en 8. plads, når man ser på andelen af borgere,

forholde os til, hvad der så skal ske. Og det er uhensigtsmæssigt,

som tager en ph.d.-uddannelse. Lande som Schweiz,

eftersom mange af os må regne med, at vi skal ud i en helt anden

Slovakiet, Tyskland og Finland er foran Danmark.

verden.

Kilde: Danske Universiteter.
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ner skal udklækkes og bedrive den

sen, leder af det nye H.C. Andersen

Kiel på bustur til campus i Sønder-

Det første spadestik på universite-

forskning, der skal løse fremtidens

Center, holdt både en tale og en

borg, hvor de kunne deltage i et

tets nye tekniske fakultet blev taget

store udfordringer – såsom at gøre

åbningsforelæsning, hvor han

heldagsprogram med introduktion

først i marts. Dermed er opførelsen

Danmark uafhængig af fossile

beskrev den kæmpemæssige betyd-

til uddannelserne i form af work-

af det 19.000 kvadratmeter store

brændstoffer, mente ministeren.

ning, som H.C. Andersen har for

shops og forelæsninger samt mid-

supermoderne byggeri officielt

såvel børn som voksne i Kina. På

dag og bytur sammen med SDU-

skudt i gang.

billedet ses han sammen med rek-

studerende.

tor Jens Oddershede.

SDU endte med at få godt 350

Et stik i jorden

Det var klima-, energi- og bygnings-

H.C. Andersen flytter i kloster

minister Martin Lidegaard, som tog

Når fanden bliver gammel, går

det første, officielle spadestik på

han i kloster, siger man. Men H.C.

den travle byggeplads på Campus

Andersen har måttet vente i 138

Odense.

ansøgninger til turen, og flere søgte
så langt væk fra som Berlin, München og Ruhrdistriktet.

år efter sin død, før han får lov at

Unge tyskere viser stor interesse
for SDU

Ministeren ønskede både universi-

flytte ind.

180 unge uddannelsessøgende fra

typisk deres interesse med, at dan-

tetet, Odense og hele Danmark til

Det bliver i Odense Adelige Jomfru-

Nordtyskland var for nylig i Alsion

ske studerende ofte undervises i

lykke med det nye fakultet, som

kloster midt i byen, og det glædede

i Sønderborg for at se, hvad Syd-

mindre grupper frem for store fore-

han betragter som et forsknings-

mange af talerne, da det nye H.C.

dansk Universitet har at byde på.

læsninger. Desuden har studerende

mæssigt fyrtårn.

Andersen Center i går blev indviet

Universitetet havde oprindeligt

på danske universiteter ofte mere

Det er her på det nye tekniske

på Syddansk Universitet.

inviteret 120 tyske uddannelses-

indflydelse på deres egen uddannel-

fakultet, at fremtidens kloge hjer-

Professor Johs. Nørregaard Frand-

søgende fra Hamborg, Lübeck og

se, end tilfældet er syd for grænsen.

De mange unge tyskere forklarer

Martin Lidegaard i gang med skovlen, mens dekanen for Det Tekniske Fakultet, Per Michael (tv), ser til sammen med rektor Jens Oddershede. Foto: Lars Skaaning.
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Film om Alsion vinder pris i USA

projekt, ”Design2Network”.

for det Det Humanistiske Fakultet

testop. Man ved endnu meget lidt

Studerende Christian Biernath-

Projektet, der netop har fået

i 15 år. Flemming G. Andersen vil

om, hvad lidelsen skyldes.

Wüpping fra Syddansk Universitet

fire millioner kroner i støtte af

fremover arbejde med internatio-

Derfor har et forskerteam fra Insti-

har vundet en pris i USA, efter at

Industriens Fond, skal styrke den

nale opgaver for universitetet.

tut for Idræt og Biomekanik ved

have filmet dagligdagen på campus

internationale konkurrenceevne

i Sønderborg.

hos danske underleverandører. I

Han har fanget dagligdagen på

den sammenhæng er det vigtigt,

Forskning i hjertelidelse

startet et forskningsprojekt, der

Alsion – SDU‘s campus i Sønderborg

at underleverandørerne inddrages

Hjertets celler indeholder nogle

skal gøre os klogere på, hvorfor

– i fugleperspektiv, så studerende

tidligt, når de skal være med til at

sukkerstoffer, som den store muskel

sukkerstofferne er så vigtige for

og medarbejdere ligner små lege-

udvikle nye produkter, og derfor

omdanner til energi. Nogle er født

hjertet. Til det har de fået en dona-

tøjsfigurer. Og de har alle sammen

skal Syddansk Universitet biddrage

med en hjertefejl, der gør, at suk-

tion på 700.000 kroner af Lund-

fuld fart på, for Christian Biernath-

med viden om relationsledelse i

kerstofferne ikke lagres rigtigt. Det

beckfonden.

Wüpping lader sin film afspille i et

innovative netværk.

kan give en nedsat hjertefunktion,

tjept tempo, som skaber en let og

Designskolen Kolding er

og i værste fald kan man få hjer-

humoristisk stemning.

samarbejdspartner og skal biddrage

Det har gjort indtryk på den ameri-

med sin indsigt i innovationsdri-

kanske østkyst, hvor juryen for Mai-

vende designmetoder.

Syddansk Universitet med post.doc.
og ph.d. Joachim Nielsen i spidsen

ne Media’s Photo and Video Contest har kåret filmen fra Alsion som
Ny dekan på Humaniora

Places” – og dermed gjort Christian

Den 40-årige Simon Møberg Torp

Biernath-Wüpping til prisvinder.

tiltræder den 1. maj som dekan på

Han studerer på Europæiske Studier

Det Humanistiske Fakultet ved Syd-

og har derfor selv sin daglige gang

dansk Universitet.

på den campus, som han skildrer i

Han bliver leder af et fakultet med

den tre minutter lange film.

650 medarbejdere og godt 7000

s

den bedste i kategorien ”Spirit of

studerende. Fakultetet, der består
af fire institutter, udbyder over 30
700.000 kroner til forskning i kræft

forskellige uddannelser.

i tyktarmen

Simon Møberg Torp kommer fra en

Hele to forskningsdonationer – en

stilling som institutleder på Institut

på 600.000 kroner og en på 100.000

for Marketing og Management,

kroner – gør det nu muligt for

hvor han også er forskningsleder

Vibeke Andersen, der er klinisk

for strategisk kommunikation og

lektor på SDU, at dykke endnu

ledelse.

længere ned i sin forskning i, om

Simon Møberg Torp blev kandidat

det er muligt at spotte tarmkræft i

med hovedfag i Filosofi og sidefag

tarmvævet på tilsyneladende raske

i Kultur og Formidling. Siden rykke-

mennesker. Donationen på 100.000

de han over på samfundsvidenskab

kroner har Vibeke Andersen mod-

som ph.d.-studerende, og i 2006

taget til projektet ”Kost og kræft

blev han ph.d. på en afhandling om

i tyktarmen”, hvor hun skal under-

strategisk kommunikation.

søge sammenhængen mellem kød-

Ledelse er et centralt ord i den nye

indtag og kræft i tyktarmen.

dekans CV. Han har i flere år for-

Donationerne kommer fra Knud

sket i kommunikation og ledelse,

og Edith Eriksens Mindefond, og

han uddanner sig løbende i ledelse

forskningen kommer til at foregå i

– senest med et Management

et samarbejde med flere af Sygehus

Development Program fra Harvard

Sønderjyllands centre.

Universitet – og han har haft flere
ledelsesposter på universitetet.
Ved siden af sit akademiske virke

Underleverandører skal hjælpes

har Simon Møberg Torp rådgivet

Lektor Kristin Balslev Munksgaard

en lang række offentlige og private

og professor Poul Rind, begge fra

organisationer i forhold til ledelse

Institut for Entreprenørskab og

og organisationsudvikling.

Relationsledelse ved Syddansk Uni-

Han afløser dekan Flemming G.

versitet, er primus motorer i et nyt

Andersen, der har stået i spidsen

Den 40-årige Simon Møberg Torp tiltræder den 1. maj som dekan på Det
Humanistiske Fakultet ved Syddansk Universitet.
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Der er liv dernede
Et internationalt forskerteam, ledet af professor

skyldes, at organisk materiale – altså døde dyr og

Ronnie Glud fra Syddansk Universitet, har netop

planter, mikroorganismer m.m. – fra havet oven-

offentliggjort de første videnskabelige resultater

over fokuseres i bunden af dybhavsgraven, hvor

fra et af de mest utilgængelige steder på jorden:

det enten nedbrydes af de hårdføre bakterier

Bunden af Marianergraven, der befinder sig

eller begraves i de sedimentære aflejringer.

næsten 11 kilometer under overfladen i det vest-

– Vi ser både en større omsætning og en større

lige Stillehav, hvilket gør det til verdens dybeste

deponering nede i det ekstreme dyb, end vi

havområde.

ellers gør i dybhavet. Så selvom dybhavsgravene

Forskernes analyser fra havbunden dokumente-

kun udgør omkring to procent af verdensha-

rer, at der dybest nede i havet findes et mikrobi-

venes areal, har de en relativt større betydning

elt liv med særdeles effektive bakterier – selvom

for havenes kulstofbalance – og dermed for det

miljøet er ekstremt ugæstfrit med et tryk, der er

globale kulstofkredsløb, siger professor Ronnie

næsten 1.100 gang højere end på havoverfladen.

Glud fra Nordisk Center for Jordens Udvikling på

Faktisk er der næsten 10 gange flere bakterier

Syddansk Universitet.

end længere oppe på de 5-6 km dybe, flade
dybhavssletter der omgiver dybhavsgraven. Det

Af Bente Dalgaard, bda@sdu.dk
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