
Motiveret studerende søges til forsknings år ved Gynækologisk 
obstetrisk afdeling D på Odense Universitetshospital. 
 
Du er Medicin studerende ved SDU og har  

• Interesse for forskning  
• Mod på at arbejde i et udfordrende og innovativt forskningsmiljø  
• Lyst til at forske i hvordan vi bedrer sundhed for kvinder med endometriose  
• Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk  

 
Vi er et forskningsteam som arbejder med forskning og udvikling indenfor endometriose, en 
sygdom som rammer op til 10 % af fertile kvinder. Sygdommen viser sig i mange stadier og kan 
have stor betydning for kvinders livskvalitet. Aktuelt arbejder vi indenfor flere områder med 
endometriose, herunder både medicinsk, kirurgisk og samfundsmæssigt.  
 
Vi kan tilbyde dig at blive en del af vores team med et forskningsår på et forskningsprojekt 
omhandlende brug af Patient Reported Outcome Measures (PROdata), dvs. data som patienten selv 
indtaster via en app forud for en konsultation på hospitalet.   
Formålet med projektet er at anvende PROdata til at forbedre visitation, herunder sikre en 
hurtigere og bedre visitation som er nødvendig i forbindelse med de lange ventelister som følge af 
Corona/COVID-19.  
I dag foretages visitation traditionelt ud fra den praktiserende læges oplysninger til konsultation i 
lægeambulatorie. PROdata indeholder muligheder for at udvikle en algoritme som på baggrund af 
patientens egne data kan generere en visitations differentiering som samler mange data fra 
spørgeskemaer hvor patientens egne perspektiver og symptomer indgår. Algoritmen vil samle alle 
data i op til 5 forskellige visitationsmuligheder.  
Ved at anvende PROdata aktivt som et visitationsinstrument vil patienter med endometriose 
kunne visiteres til behandling i relation til deres gener, herunder til speciallæge, speciel uddannet 
sygeplejerske, videokonsultation eller telefon konsultation. Redcap anvendes som 
datagenererende, således at screeningsinstrumentet løbende kan evalueres.  
  
Vi søger derfor en studerende til start september 2020, men vi er også meget interesserede i 
henvendelser fra folk, der gerne vil starte senere. Som studerende, bliver du tilknyttet vores team  .  
Vores studerende publicerer ofte mindst én artikel efter deres forskningsår. Løn sikrer vi via SDU 
kombineret med SU efter gældende retningslinjer. Dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab. 
 
Ansøgning sendes til professor og overlæge Martin Rudnicki, mr@rsyd.dk senest 01.09.2021. Hvis 
du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte udviklingssygeplejerske Maria Feenstra, Ph D 
studerende eller Martin Rudnicki  
 
De bedste hilsener 
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