
Det er med stor glæde, at vi indstiller Ulrik Baandrup som æresmedlem i Dansk Patologiselskab. Ulrik har gennem sin 

karriere vist sig som en fremragende patolog og har med sin store viden og entusiasme fremmet hjerte- karpatologi og 

placeret Danmark og sig selv på det hjerte- karvidenskabelige verdenskort. Han har desuden været en vigtig faktor i at 

forankre cytologien indenfor specialet under hans formandskab i selskabet. 

 
Ulrik er kandidat fra Aarhus Universitet og opnåede ret til selvstændigt virke i 1976. Allerede 3 år senere opnåede Ulrik 

ph.d.-graden ved University of London. 

 
Speciallægeanerkendelse opnåede Ulrik i 1981 og han blev umiddelbart herefter ansat på Patologisk Institut Aarhus 

Kommunehospital under Professor Steen Olsen med speciale indenfor lunge, hjerte og kar. 

 
Udover sit daglige diagnostiske fortsatte Ulrik sin forskningskarriere på imponerende vis, hvilket bl.a. fremgår de flere 

hundrede artikler og utallige citationer, der fremkommer ved søgning i diverse forskningsdatabaser. Sideløbende blev 

Ulrik i 1991 ledende overlæge på KH i en travl tid, hvor man begyndte de spæde skridt mod den fremtidige 

institutsammenlægning. 

 
I 2007 søgte han tilbage mod sine nordjyske rødder og flyttede til Hjørring, hvor han som professor konsoliderede både 

afdelingen i Hjørring og Aalborg Sygehus ved at være med til at etablere lægeuddannelsen i Aalborg. 

 
Som det seneste bidrag til selskabet har Ulrik gjort et stort stykke arbejde for at få sikret en ensartet høj kvalitet på 

obduktioner af pludseligt døde under 50 år og banet vejen for den nuværende regionsobduktionsordning. 

 
Ulrik er kendt for sit venligsind og han har gjort en stor forskel for mange kollegaer og uddannelseslæger bl.a. har han 

taget imod og hjulpet flere udenlandske læger med at få fodfæste her i landet. 

 
Hans engagement og dedikation for specialet har været utrætteligt gennem årene også som underviser af et hav af 

stud.med.er og mange uddannelseslæger. Vi anser det som en ære at have ham som en del af vores selskab og mener, at 

hans bidrag fortjener den højeste form for anerkendelse som æresmedlem. 


