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Har du lyst til at forske? 
Medicin-stud. søges til forskningsår! 
Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi 
mangler blot en stud.med.er som synes det kunne være spændende at være med.  

Projektets formål er at undersøge om søvnforstyrrelser og søvnproblemer øger risikoen 
for efterfølgende selvmordstanker og -forsøg hos unge mennesker. Søvn har et tæt 
sammenspil med udvikling af mental sundhed, men dårlig søvn og besværet søvn er tæt 
associeret til fatale handlinger såsom selvmord. Søvnforstyrrelser er af flere omgange 
blevet associeret til øget risiko for selvmordsadfærd i voksne, dog er denne viden om 
unge mangelfuld. De tidlige ungdomsår er en vigtig periode for neurobiologisk udvikling 
og kognitiv modning samt udviklingen af emotionel stabilitet hos børn og unge. Gode 
søvnvaner hos børn er en vigtig adfærd, der hjælper til at etablere en sund ungdom. Ved 
hjælp af data fra Bedre Sundhed i Generationer koblet til registerdata har vi mulighed 
for at undersøge om børn i 11-årsalderen, der enten modtager søvnmedicin, oplever 
mareridt, eller har en subjektiv opfattelse af at de har dårlig søvn har højere risiko for 
udvikling af selvmordstanker og -adfærd.  

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, 
fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at 
afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne 
med dig som førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk 
Center København i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital. 
Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel. 

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2022. Hvis 
bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2022 eller evt. januar 
2022. 

Send gerne kort motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og CV eller for yderligere 
spørgsmål kontakt venligst Lektor Trine Madsen PhD, Danish Research Institute for 
Suicide Prevention (Trine.Madsen@regionh.dk).  
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