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FORSKERNE FORTÆLLER

12.15
Svær overvægt – nutidens store sundhedsudfordring 

// Claus Bogh Juhl, overlæge og klinisk professor

12.35
Fedme og fedtlever – skal en af årsagerne findes i blodet?

// Else Bladbjerg, professor

13.00
Min oplevelse med sygehusvæsenet - 

hvordan bliver vi bedre sammen?
// triatlet Camilla Pedersen 

13.30
Brystsmerter: hvad gør jeg, og hvad sker der på sygehuset?

// Niels Peter Rønnow Sand, overlæge og klinisk professor

13.50
Livet med en hjertesygdom og tilværelsen herefter: 

fra blodprop til hjertetransplantation
// Roll Præstegaard, hjertetransplanteret patient

Du kan gå til og fra de oplæg, som du ønsker at høre.



Er urinvejskirurgi kun for mænd?

• Se og rør forskellige blærekatetre
• Test din blære - kan du tømme blæren korrekt?
• Lær mere om urologi

Rejsen gennem kroppens indre

• Oplev en kapselundersøgelse i tarmen
• Se og rør ved en videokapsel og en kikkert til en 

kikkertundersøgelse
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Mærk nysgerrigheden 
med dagens aktiviteter

Hjertefotografiet og supercomputeren

• Se 3D røntgenfoto af hjertet og kranspulsårer 
• Test dig selv - er du lige så god som en  

supercomputer?

Hvordan påvirker helbredet arbejdsevnen?

• Få målt din muskelstyrke
• Lær din smertetærskel at kende
• Ændrer kulde din smerteoplevelse?



• • •

Mærk nysgerrigheden 
med dagens aktiviteter

Kender du din egen styrke? 
• Test din fysiske form
• Find ud af, hvem der er stærkest i din familie
• Få svar på, hvorfor det er vigtigt at være i form

Længe Leve Leveren

• Få målt din leverstivhed ***
• Se om du har risiko for fedtlever
• Test din viden om leveren - og vind en præmie

Kom tæt på blodet

• Se hvordan vi opdager infektion i blodet
• Hvordan kan blodet sladre om antibiotikaresistens?

*** Du skal faste 3 timer før ankomst, hvis du vil have målt din leverstivhed

Se dit ansigt i 3D efter kæbeoperation

• Kom og mærk 3D printet modeller
• Udforsk interaktive visualiseringer i 3D
• Klik dig igennem kæbekirurgisk operation



Vi ses til 
Forskningens Døgn

Alle er velkomne, 
og det er gratis

Den 23. april 2022
Kl. 12 - 15

Sydvestjysk Sygehus
Forhallen i Bygning D  

Haraldsgade 12, 6700 Esbjerg


