
Medicinstuderende til forskningsprojekt  
 
 
Diabetisk Neuropati og komplikationer hos patienter 
med type 1- eller 2 diabetes på SDCC 
 
Er du interesseret i at prøve kræfter med klinisk 
forskning? Er du klar på at arbejde sammen med andre 
motiverede medicinstuderende, læger og forskere på et 
spændende projekt, der måske kan fører til mere 
forskning i fremtiden?  
Så har vi jobbet til dig!  
 
Vi søger forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på et 
spændende forskningsprojekt i Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte.  
 
Som studerende vil du være medansvarlig for at rekruttere patienter til en unik kohorte 
fokuseret på diabetisk neuropati og komplikationer hos patienter med type 1 – eller type 2 
diabetes på SDCC. Deltagerne vil blive screenet med nye point of care devices, der ikke 
tidligere er anvendt til diagnosticering af nerveskader. 
Dine arbejdsopgaver vil inkludere rekruttering af forsøgspersoner og at udføre en række 
fysiologiske undersøgelser, dette i samarbejde med projektets ph.d.-studerende, 
seniorforskere og øvrige medicinstuderende.  
 
Som medicinstuderende vil du også have mulighed for at arbejde med dit eget projekt, der 
tager udgangspunkt i undersøgelser udført på projektdeltagerne i ovennævnte 
screeningsstudie. Du vil, skulle undersøge sammenhængen mellem diabetisk neuropati og 
komplikationer til diabetes. Disse data vil resultere i mindst en videnskabelig artikel, som 
vil kunne bruges som semesterprojekt/kandidatprojekt eller som afslutning på et 
forskningsår.  
 
Start på projektet forventes at være 1. august 2019. Projektet er igangsat.  
Projektvarighed: ½ - 1 år. Mulighed for forskningsår på fuld tid. 
Ansøgningsfrist: 1. juni 2019   
Løn.  Fuld tid. 
Speciale: Intern medicin, Endokrinologi 
 
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til ph.d.-studerende Hatice Isik Mizrak,  
tlf. 30 91 33 15. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt juni måned 
 
Læs mere på nedenstående link.  
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4978127 
 
 
  

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4978127?fbclid=IwAR1m9umbJiPXOALnDcut1bytLZYjZfRQJTqgNYY3kFiaitKDJ3Zyr4IfpAg


Medicinstuderende til forskningsprojekt 
 
Det autonome nervesystems påvirkning af 
blodsukkersvingningerne hos patienter med  
type 1- diabetes. 
 
 
Er du interesseret i at prøve kræfter med klinisk 
forskning? Er du klar på at arbejde sammen med andre 
motiverede medicinstuderende, læger og forskere på et 
spændende projekt, der måske kan fører til mere 
forskning i fremtiden?  
Så har vi jobbet til dig!  
 
Vi søger forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på et 
spændende forskningsprojekt Steno Diabetes Center Copenhagen i Gentofte.  
Vi kan tilbyde medinddragelse i et spændende og energisk forskningsmiljø med fokus på 
klinisk forskning inden for diabetes, og en stilling med stor fleksibilitet. 
 
Som studerende vil du være medansvarlig for at rekruttere patienter til en unik kohorte 
fokuseret på diabetisk neuropati og komplikationer hos patienter med type 1 – eller type 2 
diabetes på SDCC.  
Som medicinstuderende vil du også have mulighed for at arbejde med dit eget projekt, der 
tager udgangspunkt i undersøgelser udført på projektdeltagerne i ovennævnte 
screeningsstudie. Du vil skulle undersøge hvordan blodsukkersvingninger hos personer 
med type 1-diabetes er forbundet til det autonome nervesystem.  
Du vil gøre dette ved at måle døgnsvingningerne i blodsukkeret over 14 dage hos 
personer med og uden autonom neuropati.  
 
Projektet er igangsat. Rekruttering af deltagere påbegyndes ca. 1. juli 2019. Disse data vil 
resultere i mindst en videnskabelig artikel, som vil kunne bruges som 
semesterprojekt/kandidatprojekt eller som afslutning på et forskningsår.  
  
Start på projektet forventes at være 1. august 2019, eller snarest herefter efter aftale. 
Projektvarighed: ½ - 1 år. Mulighed for forskningsår på fuld tid.  
Ansøgningsfrist: 1.juni 2019.  
Løn:  Fuld tid. 
Speciale: Intern medicin, Endokrinologi 
 
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til ph.d.-studerende Hatice Isik Mizrak,  
tlf. 30 91 33 15. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt juni måned. 
 
Læs mere på nedenstående link.  
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4978154 
 
 
 

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/4978154?fbclid=IwAR06j7fD0o7qjs2HVbZbg6gQLNAxiIitooztwjN8hJzTuexKP46VvDceymc

