
lørdag //
12.00
røg på hjernen – kan tobak kurere? (dk)
Få naturlægemidler er mere udskældt end tobak. 
Men bag de skadelige tåger gløder andre stoffer, 
so m inspirerer til lægemidler. Tag et sug af den 
seneste forskning uden filter.
Vært // Jette Sandholm Jensen Kastrup
Slammere // Søren Brøgger Christensen,  
Morten Skøtt Thomsen, Jesper Andreasen,  
Jette S. Kastrup

12.30
kend din gerningsmand på gangen (dk)
Det er ikke kun dit DNA, dit hår og dine tænder, 
der afslører din identitet. Også din gakkede gang-
art sladrer. Kom og hør, hvordan vi kan identifice-
re både dig, din nabo, gerningsmænd og skeletter.
Vært // Niels Lynnerup
Slammere // Steen Holger Hansen, Hans Jakob 
Larsen, Niels Lynnerup, Sys S. Johansen

13.00
beatet i dit hjerte (dk)
Tag pulsen på den seneste viden om kroppens 
pålidelige pumpe, der slår ca. 2,6 mia. gange i 
løbet af 70 år. Hør bl.a. om det avancerede elektri-
ske system, der holder dit livs beat, og find ud af, 
hvorfor hestens hjerte er noget nær perfekt.
Vært // Nicole Schmitt
Slammere // Thomas Jespersen, Morten Salling 
Olesen, Anders Peter Larsen, Rikke Buhl

13.30
døden skal have en årsag – hvad dræber dan-
skerne? (dk)
1200 danskere obduceres hvert år på Retsmedi-
cinsk Institut. Følg med, når sedlen bliver bundet 
om tåen, og bliv klogere på, hvad danskerne dør 
af, og hvordan retsmedicinerne finder årsagen.
Vært // Christina Jacobsen
Slammere // Hans Petter Hougen, Anders Just 
Pedersen, Julie Munkholm, Christin Løth Hertz

14.00
fedme og diabetes – ligger det hele i vores  
gener? (uk)
Hver tredje voksen af klodens befolkning er over-
vægtig, og det forventes, at ca. 10 pct. af den voks-
ne befolkning udvikler type 2-diabetes (”gammel-
mandssukkersyge”) inden for de næste 15 år. Men 
hvor stor en del af de globale livsstilssygdomme 
ligger gemt i generne? Hvor meget kan vi selv 
forebygge med kost og fysisk aktivitet? Og kan 
fremtidens motion serveres i pilleform?
Vært // Romain Barres
Slammere // Trine Nielsen, Ida Donkin,  
Niels Grarup

14.30
kend din gerningsmand på gangen (dk)
Det er ikke kun dit DNA, dit hår og dine tænder, 
der afslører din identitet. Også din gakkede gang-
art sladrer. Kom og hør, hvordan vi kan identifice-
re både dig, din nabo, gerningsmænd og skeletter.
Vært // Niels Lynnerup
Slammere // Steen Holger Hansen,  
Hans Jakob Larsen, Niels Lynnerup,  
Sys S. Johansen

15.30
beatet i dit hjerte (dk)
Tag pulsen på den seneste viden om kroppens 
pålidelige pumpe, der slår ca. 2,6 mia. gange i 
løbet af 70 år. Hør bl.a. om det avancerede elektri-
ske system, der holder dit livs beat, og find ud af, 
hvorfor hestens hjerte er noget nær perfekt.
Vært // Nicole Schmitt
Slammere // Thomas Jespersen, Morten Salling 
Olesen, Anders Peter Larsen, Rikke Buhl

16.00
fedme og diabetes – ligger det hele i vores  
gener? (uk)
Hver tredje voksen af klodens befolkning er over-
vægtig, og det forventes, at ca. 10 pct. af den voks-
ne befolkning udvikler type 2-diabetes (”gammel-
mandssukkersyge”) inden for de næste 15 år. Men 
hvor stor en del af de globale livsstilssygdomme 
ligger gemt i generne? Hvor meget kan vi selv 
forebygge med kost og fysisk aktivitet? Og kan 
fremtidens motion serveres i pilleform?
Vært // Romain Barres
Slammere // Trine Nielsen, Ida Donkin, Niels 
Grarup

søndag //
13.30 
den tankevækkende hjerne (dk)
Bevidsthed, fri vilje og subjektivitet. Selvom vi 
uden besvær bruger dem hver dag, er det tre 
egenskaber i den menneskelige hjerne, som end-
nu er uforklarede. Forstå, hvordan de fungerer, og 
hvad stress, misbrug og depression har med  
plasticitet, neurodegeneration og demens at gøre.
Vært // Albert Gjedde/Jesper Mogensen
Slammere // Jesper Mogensen, Annette  
Langkilde, Troels Kjær, Anders Fink-Jensen

14.30 
antibiotikaresistens – Står vi over for  
dødbringende hunde, dræberkyllinger og  
grise fra helvedet? (uk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Arshnee Moodley
Slammere // Carmen Espinosa Gongora, Valeria 
Bortolaia, Arshnee Moodley, Bimal Jana

15.30
den tankevækkende hjerne (dk)
Bevidsthed, fri vilje og subjektivitet. Selvom vi 
uden besvær bruger dem hver dag, er det tre 
egenskaber i den menneskelige hjerne, som end-
nu er uforklarede. Forstå, hvordan de fungerer, og 
hvad stress, misbrug og depression har med pla-
sticitet, neurodegeneration og demens at gøre.
Vært // Albert Gjedde/Jesper Mogensen
Slammere // Jesper Mogensen, Annette  
Langkilde, Troels Kjær, Anders Fink-Jensen

16.00
på kanten af den post-antibiotiske æra – skal vi 
vænne os til at dø af lungebetændelse igen? (dk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Miki Bojesen
Slammere // Martin Raida, Miki Bojesen, Peter 
Holst, Miki Bojesen

16.30
forskning med bid i (dk)
Der bliver spyttet i næverne, når odontologerne 
går på scenen og viser, at de ikke kun har det hele 
i munden. Se forbindelserne mellem mundens og 
kroppens sundhedstilstand, få svar på, om allergi 
kan ses i munden, og hør, hvilke historier dit spyt 
fortæller om dig.
Vært // Palle Holmstrup 
Slammere // Kristine Røn Larsen,  
Daniel Belstrøm, Christian Damgaard,  
Sune Demant Nørgaard Pedersen

17.00 
røg på hjernen – kan tobak kurere? (dk)
Få naturlægemidler er mere udskældt end tobak. 
Men bag de skadelige tåger gløder andre stoffer, 
som inspirerer til lægemidler. Tag et sug af den 
seneste forskning uden filter.
Vært // Jette Sandholm Jensen Kastrup
Slammere // Søren Brøgger Christensen,  
Morten Skøtt Thomsen, Jesper Andreasen,  
Jette S. Kastrup

mandag //
14.00
antibiotikaresistens – Står vi over for  
dødbringende hunde, dræberkyllinger og  
grise fra helvedet? (uk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Arshnee Moodley
Slammere // Carmen Espinosa Gongora, Valeria 
Bortolaia, Arshnee Moodley, Bimal Jana

14.30
den magiske kugle – findes det perfekte  
lægemiddel? (uk)
Teorien om den magiske kugle er teorien om det 
perfekte lægemiddel, der selv finder vej til de 
syge celler og påvirker dem uden også at påvirke 
raske celler. Følg vejen fra molekyle, over medicin 
og til patienten – og få et indblik i, hvordan medi-
cin virker, og hvor langt der er fra virkeligheden 
til den magiske kugle.
Vært // Holger Grohganz
Slammere // Birger Brodin, Stefania G.  
Baldursdottir, Lotte Stig Nørgaard, Lourdes  
Cantarero Areval

15.00
på kanten af den post-antibiotiske æra – skal vi 
vænne os til at dø af lungebetændelse igen? (dk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Miki Bojesen
Slammere // Martin Raida, Miki Bojesen,  
Peter Holst, Miki Bojesen

15.30
den magiske kugle – findes det perfekte  
lægemiddel? (uk)
Teorien om den magiske kugle er teorien om det 
perfekte lægemiddel, der selv finder vej til de 
syge celler og påvirker dem uden også at påvirke 
raske celler. Følg vejen fra molekyle, over medicin 
og til patienten – og få et indblik i, hvordan medi-
cin virker, og hvor langt der er fra virkeligheden 
til den magiske kugle.
Vært // Holger Grohganz
Slammere // Birger Brodin, Stefania G.  
Baldursdottir, Lotte Stig Nørgaard, Lourdes  
Cantarero Areval

tirsdag //
13.00
mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en 
helt ny gåde (dk)
Mød en flok forskere med hjertet på rette sted. Hør 
dem bl.a. fortælle, hvordan kroppens mest roman-
tiske muskel bliver skabt, og få svaret på, om man 
også kan genskabe det i et laboratorium?
Vært // Nicole Schmitt 
Slammere // Lars Allan Larsen, Maj Linea Vester-
gaard, Nicole Schmitt, Jytte Banner

13.30
kropsdelenes kamp – hvilket organ  
træner du mest? (dk)
Der er lagt op til sved på pandelappen, når hjerne-
forskeren, muskelforskeren, fedtforskeren, stres-
sforskeren og hjerteforskeren går ind i en battle 
på viden om, hvilken type kropsvæv der egentlig 
får mest ud af en tur i motionscenteret.
Vært // Henning Langberg
Slammere // Jesper Mogensen, Annette  
Fisker, Bente Stallknecht, Åse Marie Hansen, Lars 
Hermann Tang, Henning Langberg

14.30
livet forstås baglæns, men må leves  
forlæns (dk)
Ingen dør forgæves i en retsmediciners øjne. 
Uanset hvordan vi lever og dør, efterlader det 
levede liv og vores sygdomme nemlig spor i krop-
pen. Hør, hvordan SUND’s retsmedicinere følger 
og lærer af fortidens og nutidens spor, så flere af 
fremtidens dødsfald kan forhindres.
Vært // Alexandra Gheorghe
Slammere // Jytte Banner, Martin Rune  
Christensen, Bonnie Colville-Ebeling,  
Liselott Slot

15.00
mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en 
helt ny gåde (dk)
Mød en flok forskere med hjertet på rette sted.  
Hør dem bl.a. fortælle, hvordan kroppens mest 
romantiske muskel bliver skabt, og få svaret på, 
om man også kan genskabe det i et laboratorium?
Vært // Nicole Schmitt 
Slammere // Lars Allan Larsen, Maj Linea Vester-
gaard, Nicole Schmitt, Jytte Banner

15.30
døden skal have en årsag – hvad dræber dan-
skerne? (dk)
1200 danskere obduceres hvert år på Retsmedi-
cinsk Institut. Følg med, når sedlen bliver bundet 
om tåen, og bliv klogere på, hvad danskerne dør 
af, og hvordan retsmedicinerne finder årsagen.
Vært // Christina Jacobsen
Slammere // Hans Petter Hougen, Anders Just 
Pedersen, Julie Munkholm, Christin Løth Hertz

16.00
livet forstås baglæns, men må leves  
forlæns (dk)
Ingen dør forgæves i en retsmediciners øjne. 
Uanset hvordan vi lever og dør, efterlader det 
levede liv og vores sygdomme nemlig spor i krop-
pen. Hør, hvordan SUND’s retsmedicinere følger 
og lærer af fortidens og nutidens spor, så flere af 
fremtidens dødsfald kan forhindres.
Vært // Alexandra Gheorghe
Slammere // Jytte Banner, Martin Rune  
Christensen, Bonnie Colville-Ebeling, Liselott Slot

onsdag //
13.00
præcisionsmedicin, sygdommens baner og big 
data (dk)
En af sundhedsvidenskabens fremtidsvisioner er 
at kunne udvikle personlig præcisionsmedicin, 
der er designet til lige præcis dine gener og din 
livsstil. En nøgle til at virkeliggøre den drøm er at 
kunne opdage og forudsige de baner og mønstre, 
vores sygdomme følger over tid. Hør, hvordan 
SUND’s forskere bruger big data-analyser af pa-
tientjournaler fra hele den danske befolknings 
hospitalsbesøg til at afsløre hidtil ukendte sam-
menhænge mellem vores sygdomme.
Vært // Søren Brunak
Slammere // Lars Juhl Jensen,  
Anders Boeck Jensen, Søren Brunak

fortsættes på bagsiden …
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13.30
kropsdelenes kamp – hvilket organ træner  
du mest? (dk)
Der er lagt op til sved på pandelappen, når hjerne-
forskeren, muskelforskeren, fedtforskeren, stres-
sforskeren og hjerteforskeren går ind i en battle 
på viden om, hvilken type kropsvæv der egentlig 
får mest ud af en tur i motionscenteret.
Vært // Henning Langberg
Slammere // Jesper Mogensen, Annette  
Fisker, Bente Stallknecht, Åse Marie  
Hansen, Lars Hermann Tang, Henning Langberg

14.30
fedme og diabetes – ligger det hele i vores 
gener? (dk)
Hver tredje voksen af klodens befolkning er over-
vægtig, og det forventes, at ca. 10 pct. af den voks-
ne befolkning udvikler type 2-diabetes (”gammel-
mandssukkersyge”) inden for de næste 15 år. Men 
hvor stor en del af de globale livsstilssygdomme 
ligger gemt i generne? Hvor meget kan vi selv 
forebygge med kost og fysisk aktivitet? Og kan 
fremtidens motion serveres i pilleform?
Vært // Romain Barres
Slammere // Trine Nielsen, Ida Donkin,  
Niels Grarup

15.00
aktiv aldring – skrumpehjerne og seniorsex (dk)
Vi bliver alle sammen ældre, men nogle bliver det 
bedre end andre. Find ud af, hvordan du hjælper 
den aldrende krop bedst på vej, når vi forklarer, 
hvordan din hjerne skrumper og får ar, hvad ven-
ner kan gøre for dit helbred, og hvorfor seniorsex 
er sundt.
Vært // Ellen Garde
Slammere // Vilhelm Bohr, Bjarke Oxlund,  
Rikke Lund, Ellen Garde

15.30
præcisionsmedicin, sygdommens baner og  
big data (dk)
En af sundhedsvidenskabens fremtids visioner er 
at kunne udvikle personlig præcisionsmedicin, 
der er designet til lige præcis dine gener og din 
livsstil. En nøgle til at virkeliggøre den drøm er 
at kunne opdage og forudsige de baner og møn-
stre, vores sygdomme følger over tid. Hør, hvor-
dan SUND’s forskere bruger big data-analyser 
af patientjournaler fra hele den danske befolk-
nings hospitalsbesøg til at afsløre hidtil ukendte 
 sammenhænge mellem  vores sygdomme.
Vært // Søren Brunak
Slammere // Lars Juhl Jensen, Anders Boeck 
Jensen, Søren Brunak

16.00
aktiv aldring – skrumpehjerne og seniorsex (dk)
Vi bliver alle sammen ældre, men nogle bliver det 
bedre end andre. Find ud af, hvordan du hjælper 
den aldrende krop bedst på vej, når vi forklarer, 
hvordan din hjerne skrumper og får ar, hvad ven-
ner kan gøre for dit helbred, og hvorfor seniorsex 
er sundt.
Vært // Ellen Garde
Slammere // Vilhelm Bohr, Bjarke Oxlund,   
Rikke Lund, Ellen Garde

16.30
den tankevækkende hjerne (dk)
Bevidsthed, fri vilje og subjektivitet. Selvom vi 
uden besvær bruger dem hver dag, er det tre 
egenskaber i den menneskelige hjerne, som end-
nu er uforklarede. Forstå, hvordan de fungerer, og 
hvad stress, misbrug og depression har med pla-
sticitet, neurodegeneration og demens at gøre.
Vært // Albert Gjedde/Jesper Mogensen
Slammere // Jesper Mogensen, Annette Lang-
kilde, Troels Kjær, Anders Fink-Jensen

17.00
aktiv aldring – skrumpehjerne og seniorsex (dk)
Vi bliver alle sammen ældre, men nogle bliver det 
bedre end andre. Find ud af, hvordan du hjælper 
den aldrende krop bedst på vej, når vi forklarer, 
hvordan din hjerne skrumper og får ar, hvad ven-
ner kan gøre for dit helbred, og hvorfor seniorsex 
er sundt.
Vært // Ellen Garde
Slammere // Vilhelm Bohr, Bjarke Oxlund,  
Rikke Lund, Ellen Garde

torsdag //
13.00
den magiske kugle – findes det perfekte  
lægemiddel? (uk)
Teorien om den magiske kugle er teorien om det 
perfekte lægemiddel, der selv finder vej til de 
syge celler og påvirker dem uden også at påvirke 
raske celler. Følg vejen fra molekyle, over medicin 
og til patienten – og få et indblik i, hvordan medi-
cin virker, og hvor langt der er fra virkeligheden 
til den magiske kugle.
Vært // Holger Grohganz
Slammere // Birger Brodin, Stefania 
G. Baldursdottir, Lotte Stig Nørgaard,  
Lourdes Cantarero Areval

13.30
mennesker versus mikrober: det nye opgør (uk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Anders Miki Bojesen/Jakob Krause Haabe
Slammere // Mara Baldry, Martin  
Vestergård, Jørgen Leisner, Jakob Haaber,  
Anders Miki Bojesen

14.00
røg på hjernen – kan tobak kurere? (dk)
Få naturlægemidler er mere udskældt end tobak. 
Men bag de skadelige tåger gløder andre stoffer, 
som inspirerer til lægemidler. Tag et sug af den 
seneste forskning uden filter.
Vært // Jette Sandholm Jensen Kastrup
Slammere // Søren Brøgger Christensen,  
Morten Skøtt Thomsen, Jesper Andreasen,  
Jette S. Kastrup

14.30
den magiske kugle – findes det perfekte  
lægemiddel? (uk)
Teorien om den magiske kugle er teorien om det 
perfekte lægemiddel, der selv finder vej til de 
syge celler og påvirker dem uden også at påvirke 
raske celler. Følg vejen fra molekyle, over medicin 
og til patienten – og få et indblik i, hvordan medi-
cin virker, og hvor langt der er fra virkeligheden 
til den magiske kugle.
Vært // Holger Grohganz
Slammere // Birger Brodin, Stefania G. Baldurs-
dottir, Lotte Stig Nørgaard,  
Lourdes Cantarero Areval

15.00
mennesker versus mikrober: det nye opgør (uk)
Ligesom mennesker er bakterier sociale væsner, 
og ligesom mennesker elsker bakterier at finde 
sammen i sociale netværk. Desværre for os finder 
stadig flere bakterier sammen i lukkede, indvikle-
de grupper, som gør dem i stand til at undgå vores 
immunforsvar og blive resistente over for antibio-
tika. Hør forskningens bud på, om der er plads til 
både dig og de 100 billioner bakterier, der lever på 
og i dig i fremtidens post-antibiotiske æra.
Vært // Anders Miki Bojesen/Jakob Krause Haabe
Slammere // Mara Baldry, Martin  
Vestergård, Jørgen Leisner, Jakob Haaber, Anders 
Miki Bojesen

15.30
forskning med bid i (dk)
Der bliver spyttet i næverne, når odontologerne 
går på scenen og viser, at de ikke kun har det hele 
i munden. Se forbindelserne mellem mundens og 
kroppens sundhedstilstand, få svar på, om allergi 
kan ses i munden, og hør, hvilke historier dit spyt 
fortæller om dig.
Vært // Palle Holmstrup 
Slammere // Kristine Røn Larsen,  
Daniel Belstrøm, Christian Damgaard,  
Sune Demant Nørgaard Pedersen

Der tages forbehold for ændringer. 
Se dagsprogram.


