
Investment manager Lone Krogsbøll 
bød tidligere på året direktøren for en 
finsk sundhedsvirksomhed velkom-
men til Odense Kommune. Hun vi-
ste direktøren rundt i området, arran-
gerede møder med en række lokale 
virksomheder og mulige samarbejds-
partnere og skaffede pressekontakt til 
relevante medier. To måneder senere 
gav det bonus: Virksomheden opret-
tede et landekontor i Odense og har 
nu ansat den første dansker.

“Odense har lidt haft en “det bli-
ver aldrig godt igen-mentalitet” efter 
de mange lukninger af store indu-
strivirksomheder som Lindøværf-
tet og Dalum Papir. Men her har vi 
øjnet en ny mulighed for at få virk-
somheder til byen. Der er simpelt-
hen enorm efterspørgsel efter nye 
sundhedsteknologier, og det er en 
oplagt mulighed for at skaffe ar-
bejdspladser”, siger Lone Krogsbøll, 
der er ansat af Odense Kommune til 
at tiltrække sundhedsteknologiske 
virksomheder.

Sundhed er blevet big business. Og 
det er ikke bare Odense Kommune, 
der ser det som en mulighed for at 
skaffe økonomisk vækst og flere ar-
bejdspladser.

“Det er næsten sikkert, at der vil 
komme flere job på det her område i 
de kommende år”, siger leder af In-
stitut for Medicin og Sundhedstek-
nologi på Aalborg Universitet Kim 
Dremstrup. Han er også formand for 
Dansk Medicoteknisk Selskab.

“Sundhed fylder mere og mere i 
samfundet, og samtidig har vi i Dan-

mark en stor underskov af små og 
mellemstore virksomheder, som ud-
vikler nye løsninger med højtuddan-
net arbejdskraft. For det er jo ikke i 
selve produktionen, jobbene ligger. 
Det er i udviklingen af viden og tek-
nologi”, siger Kim Dremstrup.

Det samme vurderer Camilla Gre-
gersen, formand for Dansk Magi-
sterforening:

“For mig at se er der ingen tvivl 
om, at de store forandringer, vi ser 
på sundhedsområdet, kommer til at 
skabe et ekstra behov for akademisk 
arbejdskraft og særligt de naturvi-
denskabelige DM’ere”.

462 milliarder til sundhed 
“Mere sundhed” har været en del af 
sloganet i de seneste tre finanslove, 
som hver gang har sat milliardbeløb 
af til investeringer i sundhedsvæse-
net. Væksten er i den grad drevet af 
et stigende politisk fokus på sundhed. 

Det kan aflæses i de offentlige 
sundhedsbudgetter, som vokser mar-
kant. 462 milliarder kroner brugte 
kommunerne og regionerne på sund-
hedsområdet i 2015. Udgifterne for-
ventes at stige med 47 procent frem 
til 2060 på grund af nye behand-
lingsformer, flere ældre og længere 
forventet levetid, viser en rapport fra 
analyseinstituttet DREAM.

Det er en udvikling, som åbner for 
nye akademikerarbejdspladser, vur-
derer Kim Dremstrup.

“Allerede i dag er der mange aka-
demikere på sundhedsområdet. Det 
er jo fysikere, der leder hospitaler-

nes radiofysiske afdelinger. Matema-
tikere arbejder i dag også meget med 
epidemiologi – altså hvad konsekven-
serne er, hvis vi behandler x procent 
af befolkningen med denne her nye 
medicin? Og så er der jo også alle 
biologerne, der for tiden gør store 
fremskridt inden for stamcelleforsk-
ning og personlig medicin”.

Hvorfor er der den efterspørgsel på ny 
viden og teknologi?
“Der kan jeg bare sige ordet “demo-
grafi”. Vi bliver alle sammen ældre, 
og når vi bliver ældre, bliver vi dår-
ligere og mere syge i længere tid. 
Det er en af årsagerne til, at der bli-
ver satset stort på personlig medicin, 
fjernpleje og en masse andet, der skal 
sænke udgifterne”.

Sundhed er tværfagligt
Det er svært at finde konkrete tal for, 
hvor mange akademikere der er ar-
bejder med sundhed, fordi feltet ræk-
ker ind i mange forskellige brancher, 
jobtitler og virksomhedstyper.

Det ved Kim Dremstrup alt om. 
Han har selv arbejdet med sundheds-
teknologi, blandt andet ved at forske 
i automatiske målinger af søvnkva-
liteten i hjernen – noget, der for ek-
sempel kan bruges til genoptræning 
af patienter. Og gennem det arbejde 
har han lært, at sundhedsteknologi 
kræver samarbejde mellem en lang 
række faggrupper. 

“Sundhed er kompliceret, og der-
for er feltet kendetegnet ved tværfag-
lighed. For at forbedre sundheden er 

Flere ældre, mere komplicerede sygdomme, større viden og flere 
forventninger til behandlingen. Der er mange grunde til, at sundheds-
sektoren vokser. Det skaber efterspørgsel efter naturvidenskabelige 
magistre til at udvikle ny teknologi og bedre forskning.

Sundhed skaber  
magisterjob
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der brug for mennesker med alle 
mulige former for viden og evner. 
Altså, det er jo ikke læger, der ud-
vikler maskinerne på hospitalet”, 
siger Kim Dremstrup.

Det kalder på højtuddannet 
akademisk arbejdskraft, siger Ca-
milla Gregersen, som vil have 
Danmark til at satse mere på 
sundhed som eksportmarked. 

“Danmark har en klar interna-
tional førertrøje, når det kommer 
til sundhedsteknologi, fordi vi 
både har førende private forsk-
ningsvirksomheder og en stærk 
offentlig sundhedssektor. Det 
skal vi styrke yderligere ved at 
investere mere i offentlig forsk-
ning parallelt med virksomhe-
dernes allerede store investerin-
ger”, siger Camilla Gregersen.

Det er en af grundene til, at 
Dansk Magisterforening aktivt 
lobbyer for at få Det Europæi-
ske Lægemiddelagentur, EMA, 
til Danmark, forklarer Camilla 
Gregersen. Agenturet skal flyttes 
fra England på grund af brexit og 
beskæftiger en del akademikere.

Tilbage i Odense Kommune 
øjner også investment manager 
Lone Krogsbøll internationale 
chancer:

“10 års fokus på at få billigere 
og bedre velfærd har gjort, at der 
er blevet skabt et stort marked 
for sundhedsteknologi – og med 
internationale muligheder. Det 
ser ud til at kunne ende som en 
god historie”.   

Cand.scient. Anne 
Mette Dekker udvikler 
elektroniske patient-
journaler til sygehuse 
– et af mange scient.-job 
i sudhedssektoren. 

I 2015 satte regeringen 6,5 mia. kroner af 

til “en styrkelse af sundhedsområdet”. 

I 2016 tilføjede man 2,4 mia. kroner og i 

2017 endnu 2,2 mia. kroner. Det Økono-

miske Råd har vurderet, at op mod en 

tredjedel af den stigning skyldes nye 

behandlingsformer og teknologi.

FLERE PENGE TIL SUNDHED

Temaet fortsætter på næste side

LÆS 

om Anne Mette Dekker  

og hendes job hos  

Systematic på 
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sundhedsteknologier  
og forskningsområder, 
der er på vej frem
Ny teknologi og forskning er i rivende udvikling 
på sundheds området. Her er ni områder, der har 
potentiale til at forandre den måde, vi forstår og 
sikrer menneskers sundhed på.

PERSONLIG MEDICIN
Mennesker reagerer forskelligt på medicin, og derfor må lægerne ofte forsøge sig frem i behandlingen. Dosis skal 
ofte justeres, og medicinen skiftes ud, hvis den medfører store bivirkninger eller ganske enkelt ikke har nogen effekt. 
Men hvad hvis man kunne undgå det?

Med personlig medicin bruger man genanalyser af patienten til at lave en personligt tilpasset behandling. På den 
måde kan man give den medicin, der virker mest effektivt og med færrest bivirkninger, uden at skulle prøve sig frem.

Personlig medicin har stort potentiale i Danmark, fordi vi har et exceptionelt velfungerende system til at registre-
re den type data – blandt andet vha. cpr-nummeret, databaser, biobanker og registre. 

BIO INFORMATIK
Menneskets arvemas-
se kan i dag downloades 
i digital form. Og kom-
bineret med moderne su-
percomputere giver det os 
i dag mulighed for at ana-
lysere menneskets gener 
på alle ledder og kanter.

I modsætning til tidli-
gere, hvor man ofte un-
dersøgte enkelte gener og 
proteiner, ser bioinfor-
matik på det samlede bio-
logiske system. I dag er 
bioinformatik essentiel i 
næsten al moderne medi-
cinsk forskning – blandt 
andet i udviklingen af nye 
vacciner, cellefabrikker og 
personlig medicin. 

GENTERAPI
Der var store forhåbninger, da genterapi-
en opstod i 90’erne. Ved at erstatte defekte, 
sygdomsfremkaldende gener med raske kun-
ne man kurere alverdens genetiske sygdom-
me. Mulighederne var uanede.

Men det var sværere end forventet. Me-
toden førte til alle mulige uforudsete kom-
plikationer, og forskningen gik i stå, da en 
18-årig patient døde efter et genterapiekspe-
riment i 1999. 

Men nu har feltet fået nyt liv, og der er 
sket store fremskridt i de seneste år. Blandt 
andet er der tegn på, at genterapi kan bruges 
til at behandle nogle former for blindhed, 
bekæmpe hiv og hjælpe personer, hvis krop 
ikke kan fjerne fedt fra blodårerne.

ERGONOMISK LYS
Hvis du har fløjet med et nyere langdistan-

cefly, kender du måske allerede teknik-
ken: Lyset i loftet ændrer varme og farve i 
et forsøg på at simulere det naturlige lys 
udenfor. Effekten? Mindre jetlag. 

Manipulation med lyset bliver i sti-
gende grad brugt i sundhedsvæsenet for 

at skabe bedre arbejdsmiljø og bedre be-
handling. For eksempel har Vejle Sygehus 

installeret såkaldt ergonomisk lys på røntgen-
afdelingen. I stedet for almindelig belysning er 
operationsstuen lyst op med røde og grønne far-
ver i forskellige zoner, hvilket skulle gøre det let-
tere at aflæse computerskærme. Og rummet kan 
simulere dagslys, hvilket kan være nyttigt under 

selve operationen.

Læs mere på MAGISTERBLADET.DK Sundhedsrobotter sparer ikke penge.
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HJEMMET UNDER OBSERVATION

Forestil dig et hjem, hvor det bliver registreret online, hver gang du åbner 
køleskabsdøren. Gulvet er trykfølsomt og kan følge din gang rundt i huset. I 
potteplanterne sidder små sensorer, der måler, hver gang du vander planten. 
Og når du tænder lyset, bliver det logget.

For nogle lyder det som et dystopisk overvågningssamfund. Men for andre 
er der store muligheder for at forebygge  hospitalsindlæggelser blandt  ældre. 
Metoden vil tage fart i det kommende årti, siger Michael Smærup, 
der forsker i sundhedsteknologi til ældre:

“Det har kæmpe potentiale. Vi 
ved, at for eksempel lungebe-
tændelser og urinvejsinfek-
tioner hos ældre kan spores i 
deres hverdagsrytmer. Hvis 
man kan måle, så snart der 
sker et brud på borgerens almin-
delige rutine, kan vi sætte meget 
hurtigere ind”.

WEARABLES
I disse dage bliver kroppen og 
teknologien koblet tættere og 
tættere sammen. Såkaldte wea-
rables – små stykker elektro-
nik, som du bærer på kroppen, 
for eksempel i form af ure, 
briller eller ligefrem elektro-
nisk hud – kan blive den store 
revolution i sundhedsverdenen. 

Wearables bliver i dag brugt 
til at indsamle alle mulige slags 
data om din krop: søvnrytme, 
puls, location, og blandt andet 
hvor meget du motionerer. I 
fremtiden vil det være endnu 
mere omfattende: aflæse insu-
linniveau, forudse ægløsning 
eller monitorere, hvor meget 
sol du får. 

SPILTEKNOLOGI
Spillekonsollen Nintendo Wii var ikke bare populær 
hos de unge. Den spredte sig også hurtigt på landets 

plejehjem, hvor også ældre havde glæde og gavn af 
maskinen, fordi den både var underholdende og god 
træning – et koncept, der kaldes for exergaming, 
exercise and gaming.

Siden da har spilteknologien for alvor taget fart 
på sundhedsområdet. I dag bruges spil blandt andet 
til genoptræning efter hjerneblødninger og til pleje 

af demente, som gennem vendespil med gamle fami-
liebilleder kan få kognitiv træning og blive mere rolige.

ROBOTKIRURGI
Robotter bliver allerede i dag be-
nyttet til operationer af blandt an-
det livmoder, nyre, blære, prostata 
og tyktarm. Fordelen er, at robotki-
rurgien kan gennemføres uden at åbne 
maven op. Samtidig kan robotten se 
kroppen i 3-d, den er mere fleksibel og 
har større præcision. Resultatet er mindre 
blodtab, færre infektioner, mindre ar, kor-
tere indlæggelse og færre smerter.

TELEMEDICIN
Telemedicin er et bredt begreb, 
der dækker over behandling og 
overvågning af patienter i de-
res eget hjem – for eksempel via 
apps, videoforbindelse og auto-
matisk måleudstyr. Og kommu-
ner og regioner investerer stort i 
det for tiden.

For eksempel kan fysiotera-
peuter over video lave øvelser 
med flere borgere på én gang, 
og patienter med svære sår kan 
få konsultation på afstand. Og 
personer med hjerteproblemer 
kan automatisk få monitoreret 
blodtryk og aktivitetsniveau på 
afstand.

Men der er stadig lang vej 
igen. Syv ud af ti telemedicinske 
løsninger virker ikke efter hen-
sigten, viste en undersøgelse fra 
Danmarks største forskningscen-
ter i telemedicin på Odense Uni-
versitetshospital sidste år. Samme 
forskerhold har i et mindre ca-
sestudie også påvist en markant 
øget dødelighed blandt patienter 
behandlet via telemedicin. 

Temaet fortsætter på næste side
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Med supercomputeren 
på jagt efter kræft

André Olsen bruger supercomputere til at 
analysere kræft hos mennesker. Det sker ved 

at analysere en fuldstændig kortlægning 
af patienternes genetiske arvemasse – en 

teknik, der har potentiale til at revolutionere 
behandlingen af arvelige sygdomme.

MINI-CV

Navn: André Olsen.

Alder: 31 år.

Job: Arbejder for Kræftens Bekæmpelse i en 

ny afdeling ledet af den italienske forsker 

Elena Papaleo.

Uddannelse: Cand.scient. i bioinformatik, KU.

Bioinformatik kan revolutionere vores måde at 
tænke på, forklarer André Olsen, der arbejder 
som bioinformatiker på Kræftens Bekæmpelse.
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Noget af Danmarks ypperste kræft-
forskning foregår i et lille rum, der 
ligner et kollegieværelse hos en, der 
lige er flyttet hjemmefra. De hvide 
vægge er bare, hylderne næsten tom-
me, og der sidder utallige gule post-its 
på skrivebordet.

“Vi er ikke i laboratorierne, men 
udelukkende foran computerskærmen. 
Men derfor kan man alligevel godt ud-
føre eksperimenter”, siger André Ol-
sen og taster med fingrene i luften.

André Olsen arbejder som bioinfor-
matiker for Kræftens Bekæmpelse på 
Østerbro. Bioinformatik er en hybrid 
af fag som biologi, datalogi, statistik og 
matematik med det formål at analysere 
blandt andet DNA og proteiner ud fra 
enorme datasæt. Så for André Olsen – 
en ung mand med fuldskæg, rød skov-
mandsskjorte og grønne Adidas-sko – 
er der ingen grund til at gå med kittel 
og latexhandsker i et laboratorium for 
at finde svarene. Tværtimod. 

“I dag kan vi digitalisere alle men-
neskets gener. Og så står det fuldstæn-
dig til rådighed for os. Det er utroligt 
brugbart til analyser. Og det er utro-
ligt kompliceret”, siger André Olsen. 

“Bioinformatik kan revolutionere 
den eksisterende måde at tænke på. 
For eksempel behøver vi ikke længere 
at kigge blindt igennem 20.000 gener, 
som man gjorde før, når man skulle 
undersøge noget bestemt. Nu kan vi 
på computeren hurtigt udpege et sæt 
interessante gener, som forskere og la-
boratoriefolk kan arbejde videre med”.

Bioinformatikkens 
forhåbninger – og realisme
Bagerst i lokalet hænger en hvid tavle 
med italienske og danske gloser skre-
vet med fed tusch. Andrés “roomie”, 
som han kalder sin italienske kollega, 
er ved at lære ham italiensk, og André 
gengælder tjenesten på dansk. Afdelin-
gen for bioinformatik består primært 
af unge mennesker fra otte forskellige 
lande. Faktisk er André Olsen en af de 
ældste. Han er 31 år.

Bioinformatikken er – set i forhold 
til biologien – et ganske nyt forsk-
ningsfelt, som for alvor tog fart i løbet 
af 90’erne, hvor forskere fra 23 lande 

arbejdede sammen om at kortlægge 
menneskets DNA i digital form. Stør-
stedelen af arbejdet blev færdigt i 2001, 
og det skabte store forhåbninger for 
fremtidens sygdomsbekæmpelse. Var 
bioinformatikken svaret på forebyggel-
sen af enhver arvelig sygdom? 

På det tidspunkt havde man endnu 
ikke forstået, hvor kompliceret menne-
skets arvemasse egentlig er, og poten-
tialet virkede uudtømmeligt.

“Man havde meget høje tanker 
om, hvad det kunne bruges til. Og så 
satte man barren højt. Men det viste 
sig, at det var langt mere indviklet, 
end man havde forestillet sig. Det 
var også dengang, man troede, at 95 
procent af vores DNA var junk. Det 
har så vist sige ikke at passe … selv 
om vi stadig-
væk ikke fuld-
stændig forstår, 
hvad den del 
skal bruges til”, 
siger André 
Olsen. 

“Derfor er 
bioinformati-
kere lidt mere 
ydmyge i dag. 
Alverdens sygdomme kan ikke bare 
kureres ved hjælp af bioinformatik, og 
det vil aldrig erstatte rent laboratorie-
arbejde. Men i kombination med det, 
vi allerede gør, har det enormt store 
muligheder”. 

Men André Olsen er ikke bare 
bioinformatiker – han spiller også bas 
i to balkanbands, Rækværk og Super-
trabant. Og på den ene side er bioin-
formatikken en modvægt til musikkens 
verden. På den anden side kan han 
genfinde kreativiteten i sin program-
mering. 

“Musik er meget kreativt, og der er 
nærmest ikke nogen regler. Og der kan 
jeg mærke, at jeg får et kick ud af den 
der koncise måde at arbejde på i natur-
videnskaben. Altså det med, at der er 
én sandhed”, siger han og slår hånd-
kanten ned i håndfladen som en kniv 
mod et hakkebræt.

“Og så alligevel kan programmering 
være meget kreativt. Man skal opfinde 
løsninger helt fra bunden. Man går tit 

kreative veje. Så på den måde har jeg 
vel genfundet kreativiteten fra musik-
ken”.

En tidskrævende proces
André Olsen arbejder primært med 
molekylet RNA – DNA’ets énstrenge-
de fætter, som sørger for at oversætte 
og bygge proteiner ud fra de opskrif-
ter, der ligger i DNA’et. Det gør han 
oftest ved at kigge på kræftpatienters 
geninformation, som er opsamlet via 
en blodprøve. 

I digital form fylder RNA’et om-
kring 2-5 gigabyte. Men store dele af 
det kan være ubrugeligt og misvisende. 
Derfor har André Olsen først lavet en 
pipeline af software, der skal behand-
le de rå data, før de kan analyseres. 

Dataene skal renses 
og kvalitetssikres, 
så man kan arbejde 
med dem, og der er 
forskellige biologiske 
forstyrrelser, som 
man skal tage forbe-
hold for.

For eksempel ud-
vælger ét program 
de relevante dele af 

RNA’et, mens det næste fjerner usik-
kerheder og fejl, hvorefter et helt 
tredje program analyserer de geneti-
ske forskelle mellem raske personer 
og personer med kræft. André Olsen 
sætter det hele i gang fra sin bærbare 
computer i det lille rum på Østerbro, 
men selve udregningen sker typisk på 
supercomputere rundtom i verden.

Det er den helt grove version, natur-
ligvis, for det er langt mere komplice-
ret end som så, siger André Olsen.

“Det er en stejl proces. Tidskræven-
de. Det er to skridt frem og ét tilbage. 
Der er utroligt mange obstacles, der 
gør, at tingene pludselig ikke virker, 
som man troede”.

Han klør sig i skægget. 
“Man skal være meget tålmodig. Jeg 

forestiller mig ikke, at vi bare kurerer 
kræft fra den ene dag til den anden. 
Men det giver mening, det er klart. Jo 
tidligere i forløbet du kan gribe ind, 
jo bedre er muligheden for overlevelse 
simpelthen”.   

 “I dag kan vi digi-
talisere alle men-
neskets gener. Og så 
står det fuldstændig 
til rådighed for os”.
André Olsen, bioinformatiker

Temaet fortsætter på næste side
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Som graduate medical writer sørger 
Nicole Juul-Hindsgaul og over 60 kol-
leger for at dokumentere, at ny medicin 
fra Novo Nordisk lever op til lovkrav, 
industristandarder og egne kvalitetstjek. 

“Det er meget vigtigt, at der er 
transparency omkring, hvordan vores 
medicin virker, hvordan den er testet, 
og hvilke bivirkninger der kan være. 
Andet ville ikke være fair over for de 
mennesker, der køber medicinen. Man 
skal kunne stole på det, vi laver”, siger 
Nicole Juul-Hindsgaul, cand.scient. i 
human ernæring.

Den 24-årige lyshårede kvinde ar-
bejder hos Novo Nordisk i Søborg i en 
bygning, der ligner et lufthavnshotel, 
hvor kaffen bliver serveret i brunt bøl-
gepap, og vinduerne rækker 10 meter 
op i luften. 

Det er her, hun mere specifikt skriver 
om GLP-1, et naturligt forekommen-
de hormon, der stimulerer den natur-
lige produktion af insulin og stimulerer 
mæthedsfølelsen – hvilket blandt andet 
kan hjælpe svært overvægtige med at 
tabe sig. Hun er med til at dokumen-
tere, at der er foretaget alle nødvendige 
forsøg, og at alle aspekter af medicinen 
er grundigt beskrevet. Arbejdet munder 
ud i en 200 sider lang “brochure”, der 
bliver sendt til læger og myndigheder.

Fra golfbaner til en go’ rugbrødsma’
Nicole Juul-Hindsgaul taler med en 
amerikansk accent, der sætter et klart 
melodisk præg på hendes udtale. Sam-
tidig er der også et hint af en syngende 
østfynsk dialekt. Kaffe bliver til kaf’ og 
kage til ka’.

Det stammer fra barndommen. Ni-
cole Juul-Hindsgaul er født og opvok-
set i den lille by Bolton, Massachusetts, 

USA – hjem-
sted for natio-
nens længste 
golfbane på 7,5 
kilometer – men 
fordi hendes foræl-
dre er danske, har 
hun tilbragt hver ene-
ste sommer i Middel-
fart forkælet af bedste-
forældre og i fuld leg 
med kusiner og fætre. 

Det var i Bolton, Ni cole 
besluttede at blive læge. 
Hun tog bacheloren på Uni-
versity of Massachusetts Me-
dical School, men noget var 
ikke helt rigtigt. Det opdagede 
hun som frivillig på et hospice.

“Det var et vigtigt arbejde, og 
alligevel var det så trist. Det var 
måske der, jeg opdagede, at det 
var vigtigt for mig at gøre noget 
for andre mennesker. Men også at 
det skulle være som noget andet end 
læge”, siger hun.

“Måske var det mere interessant at 
udvikle medicinen end at uddele den. 

Evidens, evidens, evidens …
Det kan let tage over 10 år og koste mange milliarder kroner at udvikle ny medicin, 
fordi det indebærer omfattende forskning, forsøg og godkendelser fra myndigheder. 
Nicole Juul-Hindsgauls fornemmeste opgave er at dokumentere den proces. 
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Navn: Nicole Juul-Hindsgaul.

Alder: 24 år.

Job: Arbejder som medical 

writer i et graduateprogram 

hos Novo Nordisk.

Uddannelse: Cand.scient. i 

human ernæring, KU.

“Måske var det mere 
interessant at udvikle 
medicinen end at uddele 
den”, tænkte cand.scient. 
Nicole Juul-Hindsgaul, 
der skiftede lægestudiet 
ud med human ernæring. 

Måske kunne jeg hjælpe mere med 
forskning”.

Så hun droppede lægestudiet og rej-
ste til København for at læse human 
ernæring, en kandidatgrad på KU, 
hvor de studerende bliver specialiseret i 
menneskers kost, ernæring og sundhed. 

“Det var meget anderledes – men vir-
kelig fedt. Jeg mødte så mange dedi-
kerede, kloge, interessante mennesker. 
Verden er så stor, og lige pludselig åb-
ner dørene sig, og jeg kunne se, hvor 
meget der var at lære om menneskers 
ernæring”, siger Nicole Juul-Hindsgaul.

“Human ernæring er jo en kæmpe 
udfordring. Måske kigger du på en pro-
teinkilde i laboratoriet og ser, at det fun-
gerer sådan og sådan – og så tror man 
måske, man har fundet noget, der virker. 
Men når det kommer ud i virkeligheden, 
kan det vise sig at være helt anderledes”, 
siger Nicole Juul-Hindsgaul.

“Forskningen skal jo ud til menne-
sker, og vi mennesker er tilbøjelige til 
at gøre det, vi selv vil. Når lægen siger, 
vi skal træne tre gange om ugen, så 
gør vi det måske kun to gange”.

En kartoffel er ikke bare en kartoffel
Sidste gange Nicole Juul-Hindsgaul 
selv lavede mad, blev det til en risotto 
lavet på quinoa med svampe og fløde, 
en pandestegt fisk og grøn salat. 

Det er nu ikke, fordi Nicole Juul-
Hindsgaul bruger mange kræfter på 
at spise sundt. Det er alligevel svært 
at ramme den helt optimale kost-
plan, fordi vores viden om, hvad der er 
sundt, ændrer sig hele tiden.

“Human ernæring er så interessant, 
fordi det udvikler sig konstant. Det er 
en blanding af viden fra laboratoriet og 
så menneskers hverdag, og derfor æn-
drer det sig hele tiden. Det er nok også 
derfor, vi ser så mange forskellige kure 
hele tiden”, siger hun. 

Tilbage i 80’erne gik ernæringseks-
perter for eksempel hårdt til kamp mod 
fedtet. Man skulle for alt i verden undgå 
fedt i kosten, lød rådene. I dag ved man, 
at det ikke forholder sig sådan, men til 
gengæld er jagten gået ind på sukker. 
Og sådan udvikler det sig hele tiden.

“For mig som professionel er det 
jagten på det perfekte resultat, der er 
spændende. Også fordi det perfekte 
ikke findes. Vi kan altid blive klogere”.

På studiet bragte den jagt hende i 
retning af noget så essentielt for dansk 
madkultur som den bulede kartoffel. 
Mere præcist ville hun og en medstu-
derende undersøge, hvor meget der lå 
bag den stigende grad af mistænksom-
hed over for kartoflen som madvare.

“Der har været meget frygt om kar-
toflen. Nogle siger, at den er usund at 
spise. Det ville vi gerne undersøge vi-
denskabeligt. Og det er jo vigtigt for 
os danskere, for vi kan så godt lide 
kartofler”, siger Nicole Juul-Hinds-
gaul, og hendes hænder begynder 
straks at rotere, mens hun forklarer.

Resultatet af undersøgelsen, der se-
nere blev udgivet som videnskabelig 
artikel, var som forskningsresultater 
er flest: Det afhænger af konteksten, 
og der er grundlæggende hverken klar 
evidens for det ene eller for det andet.

I dag er Nicole Juul-Hindsgauls 
konklusioner som medical writer noget 
mere tydelige: “Min opgave er at sikre 
og dokumentere, at al vores medicin er 
kommet igennem den hårdeste, svæ-
reste, mest kritiske kontrol. Der skal 
være helt klar evidens for, at det virker. 
Sådan er det bare”.   

“Det er 
 meget vigtigt, at 

der er transparency 
omkring, hvordan me-
dicinen virker … Andet 

ville ikke være fair”.
Nicole Juul-Hindsgaul, 

medical writer
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