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1 Jesper - Tidligere prægraduat

Sigtede efter et godt studiemiljø, kontaktede og holdt møder med lars melholt,
kolmos og peter bie.

Planlagde projektbeskrivelse og ansøgte fss for løn og alle forsøg.

Søren Overgaard, ortopædkirurgisk havde et projekt i sku�en. 14dage efter var
han igen.

Fejlede med planlægningen. Måtte omskrive projektet for at kunne passe ind i
rammerne.

2 Gitte Halling - PhD og prægraduat sekretari-
atet

2 frister, 1 juni og 1. december er hovedfristerne. Det betyder dog ikke nød-
vendigvis at man SKAL søge der. Ansøgningsskema �ndes på nettet. sdu.dk/studieinfo/phdhealth
.

Personlige oplysninger

Studieoplysninger

Hovedvejleder (professor eller lektor)

Medvejleder fx en phdstuderende

Projektbeskrivelse (bilag, 4 sider excl. ref, mm.)

� Inledningen, formål, hypoteser, materialer/patienter, metoder

� tidsplan

� Den studerendes rolle i projektet
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� evt. etiske problemstillinger

� aftale om vejledningens form

� Plan for deltagelse i PhD kurser forventet 1-2 (vælg kurser der støtter
projektet)

� Evt. plan for konferencer og seminarer

Oplysning om (forventet) �nansiering af løn mm.

Internt bedømmelsesudvalg med 2 personer, kolmos og bernhard schön. Vurderes
på projektets lødighed gennemførlighed vejledning og �nansiering. Hovedveleder
søger et skolarstipendium fra fss og evt. fonde. (rygter siger at de kun giver 6 mdr
nu, fakultetet kan give op til 12 måneder hvis man har fået afslag 10000kr/md)

Faglig godkendelse og �nansiering skal være på plads for at få godkendt an-
søgningen. September og Marts har frister for forskningsstyrelsen og vejleder
må derfor indimellem lægge ud.

1-2 PhD kurser bevilges af fakultetet.

Behandlingsperiodener ca. 1 måned.

Man kan godt gennemføre i udlandet, men man skal have en hovedvejleder her.
og tage penge med fra fakultet og FSS.

2.1 Kurser

1. Forskningsmetoder �nden for sundehdsvidenskab (obl. for Phd)

2. Medicinsk etik og videnskabsteori

3. Statistik

4. Kan ses på tidligere URL

� Database

� Dyreforsøg

� Mikrokirurgi

� Gra�sk datapræsentation

� Survivalanalysis in medical research

� Datadokumentation og introduktion til brug af stata
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2.2 Afhandlingen

Ca. 30 sider svarende til et speciale inden for andre områder. evt. udformet som
artikel

Formål, metoder og foreløbige resultater, diskutteret, yderligere muligheder

Engelsk eller Dansk, engelsk er der opfordret til.

2.3 Afslutningen

A�evering af afhandling i 4 eksemplarer.

Bedømmelse af afhandlingen ved et udvalg af hovedvejleder og ekstern censor.
Man kan få medvejleder med som eksaminator (ikke formelt, men praktisk).
Eksamen �nder sted senest 6 uger efter nedsættelse af udvalg. Eksamen sam-
menlagt 1-1½time. Eksaminatorer evaluerer senest 6 dage efter og Gitte laver så
et diplom for os, som kan bruges til at meritgive specialet

3 Hans Jørn Kolmos og Michael Kemp (ny forskn-
ingsprofessor) - Klinisk Mikrobiologisk

� Hurtigere og bedre diagnostik

� Flere resistente bakterier

� Flere vanskeligt behandlelige bakterier

ESBL producerende enterobakterier, MRSA.

� MecA genet� meticilin resistens og alle beta-lactamer (ikke vancomycin)

Non-antibiotika - sto�er med antimikrobiel e�ekt, som er registreret til andre
formål:

� Psykofarmaka - virker på cellemembraner - Thiroridazin i kombination
med oxacillin dræber MRSA med en faktor 10^4.

� Lokalanalgetika (lidokain) - virker på cellemembraner.

� Syrehæmmende midler

� Farvesto�er til lab formål - metylenblåt.

Forhindring af bio�lm opbygning på div. plastover�ader. Flowkammermodel

Nye diagnostiske metoder: PCR, DNA sekventering og Masse spektrometri.

Klinisk relevant karakterisering af isolerede organismer: Toksingener og andre
virulensfaktorer. Typning.
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4 Henning Beck-Nielsen - Endokrinologisk M -
tidl. Steno center

4.1 Case

21 årig kvinde. 10 år med rekurrent svær hypoglykæmi ved let motion. 2-5t
postprandielt. Ikke-fed, sundt udseende, Alminedelige normalrespons. Hyper-
glykæmi når hun havde spist. hyperinsuliæmi. Ingen mutationer i insulin og
insulin-relaterede gener.

Familiehistorie viser autosomalt dominant mønster.

Missense mutation i insulin receptoren (tyrosin kinase)

linkage analyse viste LOD-score på 3.21.

Reaktiv hypoglykæmi. Insulin kan ikke nedbrydes. Morbus Olsen.

Somatostatin givet 1gang om måneden ophæver symptomerne.

4.2 Afdelingsstruktur

4 professorer.

4 overlæger.

22 PhD studerende.

Flere halvtidige ansættelser.

Grupper:

� Diabetes

� Hypofyse

� Thyroidea

� Knogle kalcium

� Molekylær endo enhed KMEB stamceller

� Klinisk nursing

� Klinisk ernæring

� PhD skole for molekylær metabolisme

� PhD skole for endokrinologi.
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4.3 Fokus

Molekylær endokrinologi

Stamceller

Klinisk intervention research

Clinical epidemiology

Pathophysiology.

5 Boye L. Jensen - Kardiovaskulær og renal

Fokusområder:

� Blodtryksregulering

� Stroke

� Iskæmisk hjerte sygdom

� nyresvigt

� Atherosclerose

� aneurysmier

� pulmonalhypertension

� Nyre hjerte og blodkar

� Ionkanaler - hypertension

� Kar - Diabetes Mellitus

� Hjerte stamceller

5.1 FAQ

Betyder karakterene noget?

� Nej, ikke noget særligt Systematisk indsats, pålidelighed osv. er vigtigere

Skal jeg selv lave ansøgningen?

� Under vejledning.

Skal jeg kunne teknikkerne i forvejen?
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� Nej

Har du noget jeg kan Læse på?

� Ja

Hjælper du med opgaven?

� Ja

Kan jeg komme ud at rejse?

� Ja, især med en god historie

Får jeg hjælp med det praktiske?

� Ja i høj grad

Kan jeg arbejde ved siden af?

� Nej, det er der krav om du ikke må.

Hvad får jeg ud af det?

� Formulere testbare hypoteser.

� Designe og udføre forsøg i lab.

� selvstændig beherskelse af teknikker.

� Indsamling af data, data analyse og fortolkning.

� Præsentation af data.

� Publikation af data.

� Netværk og gode venner.

6 Christian Godballe - Øre/Næse/Hals F

6.1 Forskning på F

Årlig forsknings MUS - Status mål og strategi

Søjestruktur - Forskningsansvarlig for hver søjle: Udvikle metoder og kvalitet,
databaser, skabe forskningsprojekter, �skibe i havn� - publikationer. Inspira-
tionsmøder med søjleansvarlige ½ år

6 PhD studerende med hver deres bord

Økonomisk opbakning fra afdelingsledelse.

Mulighed for kombinationsstillinger
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6.1.1 Områder

Spytkirtel cancer

Thyroidea cancer

Tobaksrygning og surfactant i lufveje

Kronisk rhinosinuitis

Familiær livskvalitet og tubulation

Hereditær Hæmoragisk Teleangiektasi

Laryngologi og foniatri

Thyroidea- og parathyroideakirurgi

Ørekirurgi

6.2 Forslag til prægraduat

� Pakkeforløb for hoved-halskræft på F

� �Et pakkeforløb er et patientfoløb, hvor de enkelte trin er tilrette-
lagt som tids og indholdsmæssigt velde�nerede begivenheder, der som
udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb� De skal være i gang
med udredning indenfor 48t

� Samarbejde med mange andre afdelinger

� Hvem henviser til pakke?

� Hvem henvises?

� Hvor mange har kræft af de henviste

� Går det i virkeligheden hurtigere efter indførsel

� Hvilke typer tager for lang tid

� Hvor er der �askehals?

� Hvad kan forbedres?

� Data skal suppleres med retrospektiv gennemgang af journaloplysninger

� Gemt i excel

� Hereditær hæmoragisk Teleangiektasi med �danmarksmesteren�. Morbus
osler
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