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Styrkelse af et tværfagligt
studiemiljø og en dør til det
globale arbejdsmarked

School of Global Health arbejder strategisk med
international kommunikation og branding af KU som
en vigtig spiller inden for global sundhed, udvikling,
katastrofehåndtering og humanitært arbejde. Det
sker igennem samarbejde i en række internationale
netværk samt via omfattende outreach-aktiviteter, der
eksempelvis skal styrke den internationale rekruttering
til KUs globalt orienterede uddannelser og sommerskoler.

I december 2013 udviklede School of Global
Health, University of Copenhagen, en strategi med
øget fokus på initiativer, der fremmer det internationale studiemiljø, styrker de studerendes konkurrenceevne
på det globale arbejdsmarked og rekrutterer de mest
talentfulde internationale studerende til Københavns
Universitets (KU) mange uddannelsestilbud inden for
global sundhed og relaterede emner. Den strategi har
vi fastholdt. School of Global Health ønsker at blive
et stærkt samlingspunkt for tværfaglige KU-uddannelser med fokus på store globale udfordringer men i
et stigende samarbejde med beslægtede initiativer og
enheder på tværs af KU.

Sekretariatet for School of Global Health har i løbet af
2015 været berørt af organisatoriske og administrative
ændringer på KU og SUND. Dette har medført
flytning af opgaver og medarbejdere. Fra oktober
2015 er et nyt sekretariat på plads på Institut for
Folkesundhedsvidenskab, og det kan trække på støtte
fra instituttets administrative setup.

Fra 2016 ønsker vi at fastsætte og alene gøre brug af
School of Global Health, University of Copenhagen.
Dette vil tydeliggøre skolens institutionelle tilhørsforhold og vil lettere kunne bidrage og bygge til KUs
brand.

I dette statusbrev gennemgår vi nogle af de aktiviteter
og resultater, vi har opnået i løbet af det sidste år. Vi
ser frem til fremtidigt samarbejde og til fuldt ud at
udnytte KUs bredde og styrke inden for forskning og
undervisning, der adresserer globale udfordringer.

School of Global Health arbejder målrettet med at
styrke undervisningskvaliteten og ruste KUs kandidatuddannede til et krævende internationalt arbejdsmarked omkring global sundhed og beslægtede områder. Det gør vi blandt andet via tværfaglige events,
strategiske samarbejder, praktikaftaler, nye innovative
undervisningsformer og internationalisering på alle
niveauer. For 2015 har vi gennemgået alle School of
Global Healths aktiviteter i forhold til at sikre, at de
støtter op omkring fremdriftsreformen.

Flemming Konradsen, professor, leder af School of
Global Health, University of Copenhagen

Ulla Wewer, dekan, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, bestyrelsesformand for School of Global
Health, University of Copenhagen
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Kommunikation og netværk
med global rækkevidde

Coursera-kurset om Global Sundhed
På School of Global Health ser vi et stort potentiale
i at fremhæve KU og global sundhed for et internationalt publikum gennem det åbne onlinekursus
An Introduction to Global Health, som udbydes via KUs
aftale med Coursera-platformen. Kurset har nu kørt
fire gange med sammenlagt 78.000 tilmeldinger, hvor
af 27.000 har været aktive studerende, som har set
forelæsningsvideoerne 642.000 gange.

Website og sociale medier
Hoveddelen af kommunikationsarbejdet foregår
online via website og sociale medier. School of Global
Health har opbygget et kommunikationsapparat med
stor international rækkevidde. Kommunikationen
tilstræber dels at skabe opmærksomhed omkring KU
som en spiller inden for global sundhed og dels at
styrke rekrutteringen af internationalt talent til KUs
uddannelser inden for feltet.

Coursera-kurset har en stor PR-værdi, hvilket blandt
andet udledes af, at mange ansøgninger til ordinære uddannelser og sommerskoler på KU kommer
fra internationale ansøgere, der har fundet KU via
Coursera-kurset om global sundhed. Når vi spørger
ansøgerne til sommerskolerne om globale sundhedsudfordringer og international sundhed om, hvor de fandt
kurset, ser vi nu for første gang, at svarmuligheden
”Coursera” overgår ”Google” som det hyppigst angivne
svar.

Websitet – www.globalhealth.ku.dk – er centralt. Her
præsenterer vi uddannelser inden for global sundhed,
nyheder og events fra alle KUs fakulteter. Vi har også
den del af websitet kaldet Opportunities, hvor vi deler
job- og praktikopslag samt specialeprojektsamarbejder
og andre faglige muligheder af relevans for studerende
på KU. De senere år har vi brugt kræfter på også at
kommunikere via andre kanaler og i særdeleshed via
de sociale medier Facebook og Twitter. Denne satsning
har betydet at School of Global Healths Twitter-profil
og Facebook-sider er blandt de største på KU med
engelsk som anvendt sprog. Vi har også en mailingliste med over 10.000 abonnenter, som vi er ved at
overflytte til en ny platform, så vi kan segmentere
abonnenterne og bruge listen mere aktivt of effektivt i
vores kommunikation.

I løbet af efteråret flyttes kurset, i lighed med de andre
Coursera-kurser fra KU, til en ny forbedret platform
(også fra Coursera), som tilbyder øget fleksibilitet for
kursusdeltagerne. Samtidig giver den nye platform
mulighed for at opbygge et blivende globalt fællesskab
med mange tusinde medlemmer. Fællesskabet kan
så aktiveres både i forhold til kommunikations- og
outreach-projekter og i undervisningsøjemed, hvor vi
eksempelvis har gode erfaringer med at lade kursusdeltagerne give feedback til projekter og speciale-ideer,
som bliver præsenteret af KU-studerende.

De mest populære sektioner, ud over forsiden, er
undersiderne om forskellige kursusudbud. I perioden
oktober 2014 til september 2015 har websitet haft
79.000 besøg fra 58.000 unikke brugere. Trafikken på
websitet er travlest, når vi udsender markedsføringsmateriale omkring KUs uddannelser via Courserakurset An Introduction to Global Health.

I forbindelsen med overflytningen til den nye platform
vil der blive produceret en række nye undervisningsvideoer og andet kursusmateriale med deltagelse fra
en række forskere fra forskellige institutter på KU.
Det opdaterede kursus forventes at gå i luften i første
kvartal af år 2016.

www.globalhealth.ku.dk
www.twitter.com/csgh_dk
www.facebook.com/csghdk

www.coursera.org/course/globalhealthintro
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Billedet på Facebook-gruppen viser filmoptagelser af vores kursus An Introduction to Global Health. På gruppen deles information om vores
Coursera-kursus og relateret materiale.

Uddannelsessamarbejde med Network on
Humanitarian Action
School of Global Health deltager via Network on
Humanitarian Action (NOHA) i en række aktiviteter, som har til formål at bidrage til yderligere
professionalisering af den humanitære sektor.

bistand og civilt beredskab. Det er målet at udbrede
kendskabet til KUs NOHA-medlemskab, og derfra bidrage til udvikling af miljøer, der forsker og underviser
inden for det humanitære område. NOHA-medlemskabet åbner op for en række muligheder for at søge
EU-midler.

Ud over at bidrage med faglige kompetencer inden
for sundhed, vand og sanitet og rettigheder medvirker School of Global Health i særdeleshed med
projekter omkring teknologi og læring. Det sker
blandt andet gennem European Humanitarian Action
Partnership (EUHAP), som er et projekt under EUKommissionens nye program Erasmus+. Her er School
of Global Health frontfigur i den EUHAP-arbejdsgruppe, der ser på online learning og blended learning.
Fokus er på udviklingen af en omkostningseffektiv og
let tilgængelig metode til at integrere allerede eksisterende åbne online ressourcer, som databaser, rapporter,
guidelines og videomateriale i små fokuserede online
læringsmoduler. Arbejdet indebærer tæt samarbejde
med både partneruniversiteterne i NOHA og med
vigtige aktører fra den humanitære sektor.

Gratis lærebog om sundhed under
humanitære kriser
Siri Tellier, der er tilknyttet en lang række af School
of Global Healths undervisningstilbud som ekstern
lektor, har sammen med en række kolleger skrevet en
lærebog med titlen Public Health in Humanitarian
Action. Bogen er et spin-off af samarbejdet med
NOHA, og den vil ved årsskiftet blive udgivet som
e-bog af School of Global Health (i samarbejde med
World Health Organization) under en åben Creative
Commons-licens, således at den kloden rundt kan
bruges gratis i humanitære kurser og træningsforløb.
Vi ser et stort potentiale i produktion og deling af
denne form for åbne læringsressourcer. Tiltaget kan
fungere som en platform for både vidensdeling, PR og
konkret samarbejde, og vi håber at kunne tilføje flere
titler i løbet af de næste år.

Igennem samarbejdet med NOHA har studerende
på KU adgang til praktikpladser hos ECHO, EUKommissionens Generaldirektorat for Humanitær
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har ikke længere en aktiv rolle i BSU-sammenhæng,
og de enkelte partnerskaber er overgået til at være de
KU-involverede institutters ansvar. Der har vist sig
positive effekter af KUs involvering i de enkeltvise
BSU-partnerskaber, der rækker udover det primære
sigte med BSU. Udviklingen af KU-kurser i samarbejde med partneruniversiteterne samt involvering af studerende i specialeprojekter i de implicerede værtslande
vil få særegen positive effekter.

Præsentationer af KUs aktiviteter ved
partneruniversiteter
School of Global Health repræsenterer kun i begrænset
omfang KU i internationale konferencer eller netværk. Dog har vi i 2015 på invitation præsenteret KUs
aktiviteter indenfor global sundhed ved strategiske
møder på Århus Universitet, Karolinska Instituttet,
Lunds Universitet, Universitet i Bergen, Warszawa
Universitet, Cambridge University, University of
Edinburgh og Emory University, Atlanta. Målene er at
fremme kendskabet til KUs uddannelsestilbud, forskningsaktiviteter og at undersøge muligheder for fælles
ansøgninger om midler via f.eks. EU eller nordiske
programmer.

Styrkelse af uddannelseskvalitet
Herunder præsenterer vi nogle af vores aktiviteter, og
vi inviterer som altid kolleger fra KU, studenterorganisationer og aftagere til at kontakte os, hvis de vil indgå
et samarbejde, der kan styrke kvaliteten af KUs globale
uddannelsestilbud.

I 2016 har vi ydermere fokus på at synliggøre KUs
aktivitet inden for global sundhed, udviklingsforskning, katastrofeberedskab og humanitære områder
overfor International Alliance of Research Universities
(IARU).

Læringsforløb om advocacy i samarbejde med FN’s
Befolkningsfond
School of Global Health samarbejder fortsat med FNs
Befolkningsfond (UNFPA) og MS Action Aid om
et læringsforløb, hvor en gruppe kandidatstuderende
fra KU bliver trænet i Global Health Advocacy. Her
udvikler de deres eget kampagnekoncept på baggrund
af deltagelse i en række præsentationer og workshops.
Koncepterne præsenteres for et panel af eksperter fra
KU, UNFPA og Udenrigsministeriet (UM). Forløbet
møder popularitet hos både deltagerer og UNFPA, og
efter intentionen skal forløbet i stigende grad tiltrække
deltagere fra en bred vifte af KU-uddannelser.

Medlemskab af Consortium of Universities
for Global Health
KU bliver via School of Global Health officielt
medlem af Consortium of Universities for Global
Health (CUGH) fra slutningen af 2015, da der her
igennem åbnes op for en række muligheder for at
støtte KU-studerende i deres adgang til internships,
mentornetværk, jobsider, diskussionsfora for studerende, etc. Ligeledes åbner dette medlemskab for en
mulighed for at profilere KUs uddannelsesaktiviteter
inden for global sundhed, udvikling og humanitært
arbejde overfor studerende ved nogle af de stærkeste
universiteter internationalt.

KU-studerende til Emory Global Health Case Competition i USA
I marts 2015 sendte School of Global Health seks
studerende fra forskellige fakulteter på KU til Atlanta i
USA, hvor de deltog i den årlige Emory Global Health
Case Competition afholdt af Emory University. Her
kæmpede de i en case competition mod andre tværfaglige hold fra 24 deltagende universiteter. Eventens
emne var, hvordan man kan bekæmpe våbenvold i et
af verdens farligste lande, Honduras. Selvom holdet
fra KU ikke vandt, var begivenheden en stor og meget
lærerig oplevelse for de studerende og samtidig en
vigtig inspiration for School of Global Health til nu at
arrangere den tværfaglige Copenhagen Humanitarian
Case Competition. KU er blevet tilbudt deltagelse i
Emory Global Health Case Competition igen i 2016.

Building Stronger Universities II (BSU II)
BSU, støttet af Danida, har været igennem en større reform i 2014, og strukturen fra fase I til fase II
er blevet ændret betydeligt. Det nye BSU II ligner i
organisering de fleste forskningsprojekter dog med et
betydeligt fokus på udvikling af forskningskapacitet. I
den nye struktur spiller Danske Universiteter som fælles organisation ikke nogen rolle. KU er på den danske
side ansvarlig for fem af de syv BSU II-projekter i henholdsvis Ghana, Uganda og Tanzania. I tillæg til BSU
II-projekterne er der igangsat et Danida-finansieret
BSU-stipendieprogram, der støtter studerende fra
udvalgte lande i Afrika og Asien i at gennemføre en
kandidatgrad i Danmark. School of Global Health
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School of Global Health støtter dels disse arrangementer logistisk med eksempelvis lokalebooking, deltagertilmelding og hotelreservationer og dels i forhold til
markedsføring på relevante websider, sociale medier og
diverse mailinglister.

Humanitarian Case Competition skal samle
studerende på tværs af studieretninger
I samarbejde med FN organisation World Food
Program (WFP) udvikler School of Global Health
på en tværfaglig case competition om humanitære
problemstillinger, som skal samle deltagere fra alle
KUs fakulteter og fra andre danske og skandinaviske
universiteter i februar 2016. Sideløbende med afviklingen af projektet udvikles, med finansiel støtte fra
Academic Books, en standardiseret værktøjskasse for
tværfaglige case competitions, således at andre enheder
kan nyde godt af erfaringerne og på sigt opbygge deres
egne case competitions.

Internationale praktikaftaler
School of Global Health holder sig orienteret om
praktikmuligheder inden for global sundhed både
i Danmark og internationalt og opdaterer løbende
listen over praktikprogrammer hos de gængse NGOer,
FN-organisationer og virksomheder på vores website.
En del organisationer og virksomheder henvender
sig også på eget initiativ og får løbende specifikke
opslag lagt op på vores website og School of Global
Healths sociale medieplatforme. Der indgås desuden
aftaler med udvalgte organisationer om blandt andet
reservering af praktikpladser til kvalificerede KUstuderende. I de kommende semestre er der aftaler af
denne art med f.eks. UNFPA og ECHO.

Åbne faglige events
School of Global Health arrangerer en lang række åbne
faglige arrangementer, hvor KU-studerende deltager
på lige fod med forskere, eksperter og repræsentanter fra organisationer og virksomheder. Nogle nylige
eksempler på arrangementer er:
• Family Matters – Tackling the Global Epidemic of Type
2 Diabetes; Do We Have the Right Focus?
Et seminar hvor gæsteprofessor K. M. Venkat
Narayam fra Emory University og kolleger fra KU og
Emory University debatterede diabetesforebyggelse i
lavindkomstlande (9. sept.);

Der lægges som udgangspunkt op til, at de studerende selv undersøger, identificerer og henvender sig til
praktiksteder, der matcher den studerendes særlige
faglige og geografiske interesser samt studieplaner.
Kontaktpersonen på School of Global Health kan efter
behovshenvendelse hjælpe med at sætte denne proces i
gang.

• NCDFREE Film Launch
En filmscreening og paneldebat om alkoholmisbrug
og selvmord i Sri Lanka skabt i samarbejde med
NCDFREE (10. sept.);

Studiefremdriftsreformen betyder ofte, at de studerende er meget lidt fleksible overfor praktikværters særlige
ønsker og behov, og det lægger et pres på School of
Global Health i kommunikationen med de eksterne
aktører.

• Sex Selection (Female Foeticide) in India
Et debatarrangement om kønsselektion i fosterstadiet
i Indien i samarbejde med SRHR Working Group
(8. okt.);
• Who Works on Global Mental in Denmark?
– An exploratory stakeholder seminar
Et stakeholder-heldagsseminar om global mental
health med deltagelse fra en række NGOer og
interesseorganisationer (21. okt.).
• NCDFREE Copenhagen Boot Camp
100 specialestuderende og unge professionelle samles
på et intensivt todageskursus på CSS Campus for at
tale karriere, entreprenørskab og innovation indenfor
global sundhed.
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School of Global Health vil i samarbejde med KUs
nye internationale sommerskoleportal støtte markedsføringen af kurserne og også støtte den fremadrettede
erfaringsudveksling samt det socialt-faglige miljø
omkring disse kurser. Ligeledes vil School of Global
Health støtte en øget brug af blended learning og
sociale medier på de enkelte sommerskoler. Fra sommeren 2016 vil KU kunne tilbyde et af de absolut
stærkeste internationale sommerskoleprogrammer
inden for global sundhed og det humanitære område.
Der forventes mange hundrede studerende på disse
sommerskoleforløb i 2016, hvor af omkring halvdelen
forventes at være internationale studerende.

Sommerskoler
De tre sommerskoler ved School of Global Health om
global sundhed, international sundhed og humanitært
arbejde var igen i år store trækplastre med i alt 511 ansøgere og 231 optagne. Samtidig støttes markedsføringen af One Health-sommerskolen for andet år i træk.
KUs fælles sommerskoleprojekt for 2016 har i 2014
og 2015 besluttet at støtte en række nye sommerskoler
med afholdelse fra sommeren 2016. Af disse vil flere
have fokus på globale sundhedsudfordringer – nemlig Nutrition in Global Health (SUND, SCIENCE),
Mass Drug Administration (SUND, SAMF), Transformations in Urban Living (SUND, SCIENCE,
HUM), Nordic Welfare and Health Care Systems
(SUND, SAMF, HUM), Obesity in a Cross-disciplinary Perspective (SUND, SCIENCE, HUM, JURA)
og Field Course in Global Health – Sri Lanka (SUND,
SCIENCE, SAMF, HUM).

Fællesbillede fra dette års Summer School in Global Health Challenges. Foto af Alessandro Demaio
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Andre nyheder
Nye organisatoriske rammer
Overflytningen af Global Health Section, som huser
School of Global Health, fra det daværende Institut for
International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
til Institut for Folkesundhedsvidenskab, har betydet
nye organisatoriske rammer for arbejdet. Flere ansatte
er flyttet til andre afdelinger på KU, og en ny medarbejder er kommet til.
Samtidig med overflytningen blev Forskeruddannelsesprogrammet i Global Sundhed nedlagt, og
de PhD-studerende, der var på programmet, er blevet
tilknyttet et nyt program. De fleste valgte at overflytte
til Forskeruddannelsesprogrammet i Epidemiologi og
Folkesundhedsvidenskab.
Hjælp til forskningsansøgninger
School of Global Health udspillede før 2014 en større
rolle i at oplyse KU-miljøer om forskningspuljer og i at
sammensætte forskningshold. Dette arbejde er blevet
nedprioriteret og overladt til de enkelte fakulteters og
institutters relevante enheder. Dog spiller School of
Global Health fortsat en rolle i forsøget på at formidle
kontakter mellem KU-forskere og forskere i Afrika
og Asien, som søger en partner til Danida-støttede
syd-drevne forskningsprojekter.
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Uddannelser vi markedsfører under School of Global Health-paraplyen
Kandidatuddannelser (2-årige)

Masterprogrammer – efteruddannelse (1-årige)

• African Studies (MA)

• Master of Disaster Management

• Anthropology (MSc)

• Professional Master from Centre of African Studies

• Climate Change (MSc)

• Master of Public Health

• EuroPubHealth (MSc)

• Master of Anthropology of Health

• Global Development (MSc)
International Summer Programme

• Global Health (MSc)
• Human Nutrition (MSc)
• Parasitology (MSc)
• Pharmaceutical Sciences (MSc)
• Public Health Science (MSc)
• Security Risk Management (MSc)

Kontakt
Professor Flemming Konradsen
Leder af School of Global Health
flko@sund.ku.dk
+45 35 32 77 76

Emil M. Morell
Kommunikation
emmo@sund.ku.dk
+45 42 42 52 13

Lasse Jensen
Kommunikation, MOOCS og Coursera
lassej@sund.ku.dk
+45 21 55 46 22

Bjørg Elvekjær
Praktikpladser
belv@sund.ku.dk
+45 35 32 67 04
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