
Har du interesse for kirurgi? 
 
 
Hvis du har interesse indenfor de kirurgiske specialer og godt kan lide at bruge 
dine hænder er det måske dig, vi leder efter til projektstart september 2019. 
 
Som led i et PhDprojekt søges studerende til at indgå i kirurgisk projekt. Det er 
et forløb over 7 uger, hvor du trænes i kirurgiske færdigheder 1 gang ugentligt 
af 1-1½ times varighed. Første del består af simulationsøvelser på enten DaVinci 
operations robot, laparoskopisk black box eller åben kirurgi med træning på tarm 
opspændt på plade. man randomiseres (dvs at man ikke kan ønske hvilken type 
træning man får) til en kirurgisk modalitet. Efter simulationstræning får alle 
deltagere kirurgisk træning på levende grise i grisekælderen på AUH, ALLE 
kommer til at lave en operation med robotten og åbent på bedøvede grise. 
 
Det skal pointeres, at man er seriøs i sin ansøgning om optagelse i projektet, 
idet de forsøgsansvarlige regner med en i den givne projektperiode. Derfor 
forventes det, at man binder sig til projektet og deltager i al oplæring og møder 
til de aftalte tider. Til gengæld opnåes kompetencer, som man sjældent opnår 
som medicinstuderende og som kan give et forspring fremadrettet!. 
 
 Du vil efter endt kursus have opnået færdigheder i knudeteknik, 

instrumenthåndtering og vævshåndtering. 
 
 Du vil have erhvervet dig kirurgiske kundskaber indenfor både 

robotkirurgi og åben kirurgi, og derudover vil nogen få 
færdigheder indenfor laparoskopi. 

 
 Du får mulighed for at skabe kontakter indenfor forskning. 

 
 Du vil efter endt kursus have opereret på levende grise. 

 
Ved interesse kan du sende en mail du vil blive kontaktet, hvis du falder indenfor 
målgruppen. Skriv: NAVN, SEMESTER DU GÅR PÅ, TIDLIGERE KIRURGISK 
ERFARING (kurser etc), desuden angive hvis du dyrker/har dyrket sport eller 
musik på højt niveau og hvis du spiller >10 timers konsolspil/pc pr uge. 
Studerende på 7. semester og derover prioriteres. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Maria Ordell Sundelin 
 
Reservelæge, PhD studerende. 
Urinvejskirurgisk Afd. 
Aarhus Universitets Hospital  
Mobil: 24 94 04 65 
marisund@rm.dk 


