
Master i 
Personlig
Medicin



VIDEREUDDANNELSE AF 
SUNDHEDSPROFESSIONELLE  
Med Master i personlig medicin får 
du et godt fundament for arbejdet 
med diagnostik, behandling og 
forskning i personlig medicin, ligesom 
du får erfaring med multidisciplinært 
samarbejde mellem forskellige 
faggrupper. 

Du vil opnå viden, færdigheder og 
kompetencer inden for områder som: 

• Sundhedsdata – omics såvel som 
real-world data, databehandling 
og fortolkning af komplekse data

• Evidens for klinisk anvendelse 
af personlig medicin og 
dokumentationskrav

• Organisatoriske, etiske, 
retslige, sociale samt 
patientsikkerhedsmæssige 
aspekter og implikationer af 
personlig medicin

• Kommunikation, samarbejde 
og klinisk beslutningsproces og 
beslutningsstøtteværktøjer

PROGRAMMETS OPBYGNING
Master i personlig medicin kan tages 
på deltid over 2-6 år og vil have 
studiestart hvert år. Uddannelsen 
består af 60 ECTS, hvilket svarer 
til 1 års fuldtidsstudie. Kurserne er 
tilrettelagt med få fremmødedage 
i kombination med online 
forelæsninger og gruppearbejde samt 
selvstændig forberedelse. 

Master i personlig medicin
”Det er super vigtigt at få en fælles 
uddannelse inden for personlig me-
dicin, så folk kan blive ”akkrediteret” 
og kan lave karriere inden for dette 
område. Det danske sundhedsvæsen 
skal restruktureres, og folk med de 
kompetencer som denne uddannelse 
giver, vil være i stor efterspørgsel.”  

- Jens Lundgren, Professor, dr.med., 
overlæge, Rigshospitalet, kursusan-
svarlig for kurset Evidens for klinisk 
anvendelse af personlig medicin

www.personligmedicin.ku.dk

http://www.personligmedicin.ku.dk


Den store fleksibilitet gør, at du lettere 
kan kombinere studie og arbejde.
Uddannelsen består af 5 obligatoriske 
kurser, som danner basis for personlig 
medicin, et masterprojekt samt 2 
valgfag hvor du kan vælge den faglige 
retning der passer dig bedst.
Du har mulighed for at tilmelde dig et 
enkelt kursus, men vær opmærksom 
på, at pladserne prioriteres til 
studerende, der er tilmeldt den fulde 
uddannelse.

Kurserne afholdes på det universitet, som den kursusansvarlige kommer fra, se 

parentes.  

AU=Aarhus Universitet, AAU=Aalborg Universitet, KU=Københavns Universitet, 

SDU=Syddansk Universitet, DTU=Danmarks Tekniske Universitet.  

Alle kurser afholdes på dansk medmindre andet er angivet.

”Master i personlig medicin er en 
højst relevant uddannelse, som 
rammer rigtigt i balancen mellem 
bredt og specifikt. Fagområdet 
bliver mere og mere tværfagligt og 
blander kompetencer og perspektiver; 
derfor er det afgørende at samle 
de forskellige faggrupper på 
uddannelsen og lave projektarbejde 
på tværs.”

- Henrik Bech Nielsen, Chefkonsulent, 
Region Midtjylland

Obligatoriske kurser

Kursus 1: Basis for personlig medicin (AU) 7,5 ECTS

Kursus 2: Fra omics til personlig medicin (AAU) 7,5 ECTS

Kursus 3: Fra real-world data til personlig medicin (KU) 7,5 ECTS

Kursus 4: Evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin (KU) 7,5 ECTS

Kursus 5: Etik, ret og organisering af personlig medicin (KU) 7,5 ECTS

Afsluttende masterprojekt (afhænger af vejleder) 12,5 ECTS

Valgfrie kurser

Datadrevet personlig medicin – fra epidemiologi til patient (KU) 5 ECTS

Wet lab omics (SDU) 5 ECTS

Bioinformatics (DTU, afholdes på engelsk) 5 ECTS

Data science (AU) 5 ECTS

Sundhedsøkonomi og personlig medicin (SDU) 5 ECTS

Kommunikation af personlig medicin (AAU) 5 ECTS

www.personligmedicin.ku.dk

i alt 50 ECTS

i alt 10 ECTS

http://www.personligmedicin.ku.dk
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STÆRKT SAMARBEJDE DANNER 
RAMMEN FOR EN UDDANNELSE I 
TOP
Masteruddannelsen er blevet oprettet 
i et stærkt samarbejde mellem de fire 
sundhedsvidenskabelige fakulteter 
på hhv. Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet, Aalborg 
Universitet og Syddansk Universitet 
samt Danmarks Tekniske Universitet. 
Det nationale samarbejde sikrer, 
at du bliver undervist af eksperter 
fra internationalt anerkendte 
forskningsmiljøer i Danmark. 

ADGANGSKRAV
Du skal opfylde følgende kriterier for 
at blive optaget på Master i personlig 
medicin:
• Kandidat i sundhedsvidenskab, 

kandidat i natur- og biovidenskab 
eller kandidat med en 
samfundsvidenskabelig, juridisk, 
humanistisk eller lignende 
baggrund

• 2 års relevant erhvervserfaring 
som fx klinisk arbejde, diagnostisk/
laboratorie/dataarbejde, forskning 
mv.

Vi anbefaler desuden at du kan 
engelsk på højt fagligt niveau, da store 
dele af undervisningsmaterialet er på 
engelsk.

Adgangskravene gælder også for 
optag på individuelle kurser.

ANSØGNINGSFRIST
1. maj er der frist for ansøgning 
om optag på masteruddannelsen. 
Kurser skal ansøges senest 8 uger før 
kursusstart.

KONTAKT
Læs mere på  
www.personligmedicin.ku.dk eller 
kontakt master@sund.ku.dk 

”Det er en klar styrke for den 
påtænkte uddannelse at det 
foregår i et samarbejde mellem fem 
universiteter i Danmark, således at 
indholdet kan leveres på det højest 
tilgængelige niveau i Danmark.”

- Søren Brostrøm, direktør, 
Sundhedsstyrelsen

”Personlig medicin er under kraftig 
udvikling – en udvikling som har bred 
opbakning blandt patienter med 
kronisk og langvarig sygdom – og 
udviklingen vil have stor betydning for 
den måde behandling tilrettelægges i 
fremtiden. Udviklingen vil kræve nye 
kompetencer i forhold til samarbejde, 
kommunikation og inddragelse af 
patienter og pårørende i beslutninger. 
Danske Patienter finder derfor en 
masteruddannelse yderst relevant.” 

- Morten Freil, Direktør,  
Danske Patienter


