
 

 

  

Afdeling for Hjerne- og 
Nervesygdomme 
 

Dato: 05. januar 2022 

NYOPSTARTET HOLD SØGER MEDICINSTUDERENDE TIL 

FORSKNING INDENFOR STROKE OG KOGNITION 

Vi søger 3-4 medicinstuderende til et forskerhold på 

Neurovaskulær Forskningsenhed – Herlev Hospital 

Kort om projektet 

Vil du være med til at gøre os klogere på hvor-

dan det går med hukommelse, træthed og an-

dre kognitive symptomer efter et stroke? I dette 

projekt undersøger vi patienter som bliver ind-

lagt med et stroke eller TCI på Neurologisk af-

deling – Herlev Hospital og laver forskellige 

kognitive undersøgelser på disse patienter samt 

et follow-up besøg, for at finde risikofaktorer 

som påvirker kognition efter et stroke. Projektet 

er godt i gang men vi har brug for jer til at køre 

studiet videre. 

Dit arbejde 

• Du vil indgå i et lille hold på 3-4 medicin-

studerende. 

• I forventes at dække en drift på tre hver-

dage/uge. 

• En arbejdsdag er 5 timer. 

• Arbejdstider er fleksible og I tilrettelægger 

dem, som det passer jer bedst. Mulighed 

for at lægge timer eftermiddag og week-

end, hvis det passer jer bedre. 

• I bliver superviseret af læger på Forsk-

ningsenheden. 

Du vil opnå indsigt og erfaring indenfor: 

• Klinisk forskning 

• Kognitive metoder og tests 

• Neurologi som speciale og neurologiske 

patienter 

Supervision 

Du vil arbejde sammen med læge og Ph.d.-stu-

derende Joakim Ölmestig og Professor Chri-

stina Kruuse. 

Hvem kan ansøge stillingen? 

Vi søger medicinstuderende interesserede i 

forskning og neurologi. 

Ansøgningsfrist 

Mandag 31. januar 2022  

Start og varighed 

Start: februar 2022 

Varighed: ½-1 år 

Lønforhold og ansættelse 

Du bliver ansat på afdelingen med en timeløn 

på 139,33 kr./time + pension. 

Er du interesseret eller har spørgsmål? 

Send motiveret ansøgning og CV til Ph.d.-stu-

derende Joakim Ölmestig på mailadressen: 

joakim.nils.erik.krogh.oelmestig@regionh.dk. 

Ved spørgsmål kontakt ovenstående på mail el-

ler telefonnr. 38 68 11 38. 
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