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Professor, overlæge, dr.med.

Jeg er professor i alkoholrelateret epidemiologi og strategisk leder for
fokusområdet Alkohol på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk
Universitet og indgår dermed i udvikling og ledelse af projekter med alkohol
og alkoholproblemer som fokus.
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Dr.med, Københavns universitet
Speciallæge i Medicinsk Gastroenterologi
Speciallæge i Intern medicin
Speciallæge i Hepatologi
Cand.med, Københavns universitet

Professor, Alkoholrelateret epidemiologi, Statens Institut for Folkesundhed,
Syddansk Universitet; Forskningsprogrammet voksnes sundhedsadfærd og helbred
Overlæge, Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre hospital
Lægekonsulent, Ankestyrelsen
Ledende Overlæge, Alkoholenheden, Hvidovre Hospital;
Overlæge, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre hospital
Afdelingslæge, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Hvidovre Hospital.
1. reservelæge, medicinske afdelinger, Hvidovre og Herlev Hospitaler
Videnskabelig assistent, Receptorlaboratoriet, Kræftens Bekæmpelse, Afdelingen
for Eksperimentel Onkologi, Radiumstationen, Århus.
Kursusreservelæge Reservelæge, Kliniske afdelinger, overvejende medicinske
specialer
Reservelæge, Kliniske afdelinger, overvejende medicinske specialer

Forskningsinteresser og aktiviteter
Forskningsområder:
Jeg er speciallæge i Hepatologi, Medicinsk Gastroenterologi og Intern Medicin
og fortsat klinisk arbejdende overlæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital.
Herudover har jeg indtil 2009 i 10 år været ledende overlæge for
Alkoholenhederne med ansvar for alkoholbehandlingen i København og er nu
Professor i Alkoholrelateret Epidemiologi på SIF. Jeg har særlig interesse for
analytiske studier af alkoholrelaterede konsekvenser og studier af struktur,
organisation, effekter af alkohol-intervention såvel privat som offentlig
finansieret i kommuner og regioner og har været med i en række
befolkningsstudier i Danmark og i Grønland med fokus på alkoholproblemer.
Herudover har jeg udført klinisk forskning om leversygdomme,
gastroenterologiske sygdomme og andre konsekvenser af et stort
alkoholforbrug ligesom jeg har medvirket til teknologivurdering og nationale

kliniske retningslinjer om behandling af alkoholafhængighed.
• Epidemiologi: transmission af alkoholproblemer indenfor familier; relationen
mellem kognitiv funktion, psykiatrisk co-morbiditet og alkoholproblemer; case
fatality studier; effekt modifikation af alkohols effekter; sociale udfaldsmål;
ændringer over kalendertid;
• Intervention/implementering: Metoder; struktur; organisering;
• Nye arenaer for alkoholintervention: Fokus på hospitaler og almen praksis
• Social ulighed: Stigmatisering; barrierer; kvalitative studier; integrering af
frivilligt socialt arbejde;

Forsknings-outreach:
Som leder af den største danske alkoholbehandlingsenhed indtil 2009 har
deltaget i og deltager fortsat i diskussioner om tilrettelæggelsen af dansk
alkoholbehandling og behovet for øget fokus på dansk alkoholkultur samt
effektive forebyggende foranstaltninger. Har været medlem af
Lægeforeningens sundheds- og misbrugsudvalg og har kommenteret flere
alkoholrelaterede folkesundhedsproblemer primært i de nationale aviser. Jeg
bliver desuden ofte brugt som underviser, oplægs-, og foredragsholder. Jeg har
været en af initiativtagerne til grunduddannelsen for alkoholbehandlere i både
Danmark og i Grønland og har været bestyrelsesmedlem i den eneste NGOorganisation indenfor området Alkohol og Samfund.
Ledelseserfaring:
• Indtil 2009 i 10 år ledende overlæge for alkoholbehandlingen i København og på
Frederiksberg.
• Fra 2017 Strategisk leder for alkoholforskningen på Statens Institut for
Folkesundhed
• Leder af et stort forskningsprojekt med 4 Ph.d-studerende om prognostiske faktorer
hos alkoholafhængige og faktorer som påvirker risiko for Tværgenerationel
transmission af alkoholafhængighed.
• Projektleder på adskillige forskningsprojekter inden for alkoholrelateret sygelighed
og dødelighed og alkoholintervention.
• Formand for Hvidovre Hospitals reservelægeråd 1986-1987.
Undervisning og vejledning:
• Vejledning:
Har vejledt 8 ph.d.-studerende og er nu hoved- eller medvejleder vejleder nu for 7
PhD-studerende – de 4 om prognostiske faktorer hos alkoholafhængige og faktorer
som påvirker risiko for Tværgenerationel transmission af alkoholafhængighed.
Herudover yderligere 2-3 Ph.D. studier under planlægning.
• Undervisning:
Undervist på sygepleje- og læge-uddannelsen. Postgraduat undervisning på
speciallægeuddannelsen i gastroenterologi, psykiatri, og almen praksis. Undervist
på Grunduddannelsen for alkoholbehandlere i mange år og på Uddannelsen for
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misbrugsnøglepersoner i Grønland. Klinisk lektor, Københavns Universitet 198995.

Videnskabelige selskaber/forskningsudvalg:
•
•
•
•
•
•

2012 – 2018 bestyrelsesmedlem, Alkohol og Samfund
2007 – 2008 medlem af sundhedsudvalget, Lægeforeningen
2007 - 2008. Formand for Lægeforeningens misbrugsudvalg.
Medlem af Dansk Selskab for Hepatologi's bestyrelse 1987-1991 og 2003-2007.
Medlem af kursusudvalg vedrørende kursus i pædiatrisk hepatologi, forår 1989.
Kursussekretær for A- og E-kursus i Hepatologi for intern medicinere og kirurger
1989.
• Medlem af repræsentantskabet i Dansk Medicinsk Selskab, 1991 – 99.
• Hvidovre Hospitals kontaktperson i Netværk af Forebyggende Sygehuse i
Danmark. 2003 – 2008.
• Medlem af forretningsudvalget og referencegruppen for rusmiddelområdets
uddannelsesforum RUF 2002-2006.

Herudover deltaget i udvikling af nationale kliniske retningslinjer om alkohol
og medlem af talrige udvalg og arbejdsgrupper indenfor alkoholområdet.
(Inter)national profil:

• Forskningsophold på Department of Hepatology, Kings College Hospital, London.
• Forskningssamarbejde med Department of Psychiatry & Behavioral Sciences, The
University of Kansas Medical Center, USA.
• Udpeget som dansk repræsentant I europæisk project SALVE (Consortium for the
Study of Alcoholic Liver Disease in Europe)

Fundraising: Ulrik Becker har samarbejdet med Statens Institut for
Folkesundhed, Forskningsprogrammet voksnes sundhedsadfærd og Afdelingen
for Arktisk Forskning om flere store bevillinger - for eksempel Copenhagen
City Heart Study, Greenland Population Study. Herudover indgået i ansøgning
til TrygFonden, der donerede 100 mio. DKR. Det nationale KRAM-projekt er
et andet stort projekt med et tilskud på 24 mio. DKR som Ulrik Becker har
været medansøger på. Herudover modtaget mange mindre bevillinger fra
Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og andre for op til 2 mio. DKR hver.
I 2013 modtog Ulrik Becker en bevilling på 16 mio. DKR fra Det Strategiske
Forskningsråd til projektet PAUSE, "Phenotypes in Alcohol Use Disorders.
Forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening: Ulrik Becker har i
mange år deltaget i møder med Sundhedsstyrelsen, politikere, Kommunernes
Landsforening og andre beslutningstagere og deltager løbende i
myndighedsbetjeningsopgaver
Referee-opgaver: Alcoholism: Clinical and Experimental Research; Addiction;
Alcohol and Alcoholism; J Hepatol; Scand J Publ Health; Scand J
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Gastroenterol; Pharmacol Toxicol; J Int Med; Circulation; Ugeskr Læg ;
PLOSOne; Acta Psych Scand.
Publikationsoversigt
Bøger og bogkapitler
Reviews
Original arbejder
selv citationer)
(bregnet Research-gate)
total

20
14
135

5.867 citationer

169

R-score: 42,0

h-index: 38 (eks.
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