Det av SIDA finansierade projektet ”Improvement of Health Care Human Resource in Da
Nang” arrangerade under augusti månad en workshop i Da Nang och Hue i vilken Jan
Dimberg och Susanne Johannesson medverkade. Här rapporterades vad som hänt under den
tid som de utvalda kandidaterna besökt sina respektive universitet/sjukhus för att höja sin
yrkeskompetens och den akademiska nivån med anledning av utnämnandet till universitet.
Berättas kan att National Technical College of Medicine No. II den 15 april 2013 blev Da Nang
University of Medical Technology and Pharmacy.
Ett fyrtiotal kandidater har under våren besökt Oslo, Gdansk, Tartu och Jönköping, och
Hälsohögskolan kunde ta emot två av dessa; PhD Nguyen Van Song och MSc Truong Dinh An
Son. En stor del av deras tid i Jönköping var förlagd till Länssjukhuset Ryhov.
MSc Sons vistelse sträckte sig under två månader och han har i egenskap av lärare i
Medicinsk Mikrobiologi fått studera olika metoder med tillämpning inom klinisk diagnostik
med inriktning mot Bakteriologi och Parasitologi. Hans mål är att koppla dessa till sin
undervisning samt inleda samarbete med sjukhus i Da Nang.
Dr Song fanns på plats under tre månader och hans primära uppgift i Jönköping var att få en
djupare insikt inom ett pågående forskningsprojekt samt att få kunskap om hur man på
hemmaplan skulle kunna bygga upp en forskargrupp inom Medicinsk Molekylärbiologi. Hans
arbete i Jönköping resulterade bl a i en vetenskaplig artikel som blev publicerad i Anticancer
Research lagom till hans presentation i Da Nang. Artikeln speglar bl a hur sk genetisk
variation kan påverka spridning av tjocktarmscancer.
Nguyen Van Songs höll en mycket uppskattad presentation i Da Nang och riktade ett varmt
tack till såväl Hälsohögskolan som till Länssjukhuset Ryhov.
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Vårt projekt har varit mycket framgångsrikt enligt den respons vi hittills har fått av SIDA. Nu
återstår en avslutande rapportering på Svenska Ambassaden i Hanoi innan SIDA stänger ner
innevarande projekt. Dock pågår ett gemensamt arbete i nätverket för ett fortsatt framtida
samarbete i syfte att stödja akademisk aktivitet inom universitetet i Da Nang.

Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Da Nang.

