
 
Curriculum Vitae 

Asher Lou Isenberg  
 
 
 

Eksaminer 
2018: Cand. Med. v/ Københavns Universitet 

2015: Bach. Med. v/ Københavns Universitet 

 

Aktuelle arbejde pr. 01/09/2020 
Primær ansættelse (fuldtid) 

Reservelæge i introduktionsstilling (Neurologi) 

Rigshospitalet, Glostrup 

 

Sekundær ansættelse (deltid) 

Underviser og bestyrelsesmedlem 

SupKu Undervisning IVS 

&  

Webdesigner og ejer 

Lægesider.dk 
Herunder webmaster for nNBV og Neuro.dk 
 

Ansættelser 

2020 (marts) – 2020 (august): KBU-læge, almen praksis, Lægehuset Gråsten 

2019 (september) – 2020 (februar): KBU-læge, Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg (primært tilknyttet nyre- og 
endokrinologisk afsnit samt stuegang på palliativt afsnit) 

2018 (juli) – 2019 (september): Reservelæge (deltid), Klinik for Bevægeforstyrrelser, Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup 

2018 (september) – 2019 (september): Reservelæge (uklassificeret stilling), Neurologisk afdeling, SUH Roskilde 

2017 – 2018 (juni): Lægevikar i Klinik for Bevægeforstyrrelser, Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup 

2017 – 2018: Klinisk assistent og undervisningsmedhjælper på Øre-Næse-Halskirugisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet 

2014 – fortsat: Underviser i eksamensforberedende kurser for medicinstuderende, SupKu Undervisnings IVS 

2014-2017: Blodprøvetager, hold 1603, Rigshospitalet (timer: 771,5) 

Personalia 
 
Fødselsdato 

18.10.1991 

 
Adresse 

Stenhuggervej 1, 4. Th., 2400 

København NV  

 
Telefonnummer 

+4520444272  

 
E-mail 

asher.isenberg@gmail.com 

 

mailto:asher.isenberg@gmail.com


2013 -2014: SPV/FADL-vagt (timer: 363,5) 

Frivilligt arbejde 
2020 – fortsat: Medlem af styregruppen (rep. For YNNN) og webmaster for nNBV 

2018 – fortsat: Medstifter, formand og skuespiller v/Foreningen Neurorevyen 

2013 – 2018: Økonomiansvarlig v/ Foreningen Studenterklubben på Panum  

2013 – 2016: Medlem og skuespiller v/ Medicinerrevyen, Københavns Universitet 

2013 – 2015: Crowd safety v/ Roskilde Festival (Orange scene) & Eurovision (2015) 

2013 – 2015: Underviser v/ Sexekspressen København  

 

Publikationer og forskningserfaring 

September 2020: Lommekort ang. håndtering af Parkinson patienten i modtagelsen 

Januar 2020: ”Plasma-lactate levels in simulated seizures – an observational study” – Asher Lou Isenberg, Mikkel Engberg Jensen, Mette 
Lindelof –– Seizure, DOI: 10.1016/j.seizure.2020.01.008 

December 2019: ”Transoral Robotic Surgery: A 4-year learning experience in a single Danish cancer centre” - Asher Lou Isenberg, Hani 
Ibrahim Channir, Christian von Buchwald, Niclas Rubek, Jeppe Friborg, Katalin Kiss, Birgitte Wittenborg Charabi. ACTA 
Otolaryngolica https://doi.org/10.1080/00016489.2019.1699664 

November 2019 (medforfatter og illustrator): ”HINTS-diagnostik til den akut svimle patient” – Casper Grønlund, Asher Lou Isenberg, Mette 
Lindelof, Bjarki Ditlev Djurhuus Ugeskr læger 2019;181:V04190251 

August 2019: Udfærdiget lommekort og illustrationer om HINTS-undersøgelsen til udredning af svimmelhed der blev sendt ud til 
akutmodtagelser i Region Sjælland. Senere uddelt til Region H og Sønderborg Sygehus. Kan findes på www.lægesider.dk/svimmelhed 

Marts 2019: Referent, den nationale neurologiske behandlingsvejledning (nNBV) (https://neuro.dk/wordpress/nnbv/svimmelhed/) – 
Svimmelhed.  

November 2018: ”Transoral Robotkirurgi til Behandling af Hoved-Hals-Kræft” - Hani Ibrahim Channir, Asher Lou Isenberg, Niclas Rubek, 
Anne Fog Lomholt, Susanne Irene Scott, Jesper Filtenborg Tvedskov, Birgitte Wittenborg Charabi & Christian Von Buchwald. Ugeskr læger 
2018;180:v05180341 

Oktober 2017 (Illustrator): ”Ekstrakorporal Cirkulationsstøtte Til Patienter Med Refraktært Hjertestop Uden For Hospital” – Laust Obling 
et. Al Ugeskr læger 2017;179:v04170293 

September 2017 – Februar 2018: Forskningsperspektiv på 5. Semester kandidat - udfærdiget en database over patienter opereret ved 
trans-oral robotkirurgi (TORS) v/ ØNH-afdelingen, Rigshospitalet.  Artikel skrevet på baggrund af disse data blev kandidatopgave.  

 
 

Kurser/konferencer 

Artikler •      Lommekort •      Andet • 

https://doi.org/10.1080/00016489.2019.1699664
http://www.lægesider.dk/svimmelhed
https://neuro.dk/wordpress/nnbv/svimmelhed/)
http://ugeskriftet.dk/videnskab/transoral-robotkirurgi-til-behandling-af-hoved-hals-kraeft


 
2020 (februar): Efteruddannelsesmøde om screening, identifikation og samarbejde om den avancerede Parkinsonpatient – 2 dages møde 
i Nyborg omhandlende samarbejdet mellem primær og sekundær sektor i håndteringen af den avancerede Parkinsonpatient 

Efterår 2019: KBU-kurser i akutte medicinske og kirurgiske tilstande, genoplivning, læring- og undervisning samt interhospital transport – 
case-baserede kurser varende 1-2 dage arrangeret af Forsknings- og læringshuset, Sygehus Sønderjylland 

2019 (april): Behandling med apomorphinpumpe, Vesterås sygehus – 1 dages besøg på Vesterås sygehus med Klinik for 
Bevægeforstyrrelser mhp. erfaringsudveksling i brugen af apomorphinpumper til patienter med avanceret Parkinsons sygdom.  

2019 (marts): Apomorphine In Parkinson’s Disease Masterclass - 2 dages kursus v/ Kings College, London med fokus på brugen af 
apomorphin i behandling af patienter med avanceret Parkinsons sygdom 

2018: 4th Advanced Parkinson’s Disease (APD) Summit - 2 dages kursus i Geneve, Schweiz med fokus på diagnosticering og behandling af 
avanceret Parkinsons sygdom 

2018: Dansk Selskab For Hoved-Hals Onkologisk Årsmøde - præsentation af abstract: ”Indications Of TORS (Trans-Oral-Robotic Surgery) At 
A Danish Head And Neck Cancer Center From 2013-2017”. 

2017: Nordisk Kursus I Spasticitetsbehandling - 2 dages kursus i spasticitet og dystoni vurdering samt UL-vejledt botox-behandling  

2017: Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskabs Årsmøde - præsentation af abstract: ”Indications Of TORS (Trans-Oral-Robotic Surgery) At A 
Danish Head And Neck Cancer Center From 2013-2017”  

 

Undervisning 
2020 (marts): Online (medicinstuderende og læger): Online forelæsning om svimmelhed inden for ØNH-specialet samt 

kranienerveundersøgelsen – frivilligt projekt med undervisning under Coronakrisen med over 150 individuelle deltagere  

2019/2020: Medicinsk afdeling, Sønderborg (medicinstuderende): Teoretisk, case-baseret undervisning i akut nyresvigt  

2019 (oktober): Medicinsk afdeling, Sønderborg (læger) – Svimmelhed – udredning og behandling af den akut svimle patient 

2019 (maj): Neurologisk afdeling N61, SUH Roskilde (sygeplejersker og terapeuter) – Pleje og behandling af Parkinsons patienten 

2019 (februar): Neurologisk afdeling, SUH Roskilde (læger) – Artikelpræsentation: Blodfortyndende behandling og lumbalpunkturer 

2018 (december): Medicinsk afdeling, SUH Roskilde (læger) – Svimmelhed, central eller perifer? 

2017-2018: Øre-Næse-Hals Kirurgisk afdeling, Rigshospitalet (medicinstuderende) – praktisk undervisning i den objektive ØNH 

undersøgelse, akut tracheostomi ved ”rapid 4-step technique” samt teoretisk og praktisk undervisning i ”Svimmelhed inden for ØNH-

specialet” 

2014 - fortsat: SupKu Undervisning IVS (medicinstuderende) – Udfærdiget materiale til og afholdt eksamenskurser 1-3 gange pr. semester 

varende 1-3 dage i følgende emner:  
Underviser aktuelt:  

Den neurologiske undersøgelse (10. Semester) og akut neurologi (10. semester) 

Tidligere kurser afholdt i min. 3 semestre:  

Klinisk Endokrinologi (6. og 8. Semester)  

Basal Endokrinologi (5. Semester)  

Humanbiologi (1. Semester medicin og odontologi),  

Memo- og Studieteknik (1. Semester medicin og odontologi) 



Andet 
2020: Webmaster neuro.dk – Vedligeholde og opdatere hjemmesiden neuro.dk på vegne af DNS’ bestyrelse 

 
2019: ”Symptomer og syndromer” – I samarbejde med andre medlemmer i Foreningen Neurorevyen udfærdiget et kortspil for 
neurologi-interesserede. Under produktion og sendes ud til neurologiske afdelinger i foråret 2020.  
 
2016 – fortsat: Lægesider.dk – Ejer af mindre personlig virksomhed der designer og administrerer hjemmesider for læger, selskaber og 
klinikker: www.lægesider.dk 

2016 – fortsat: Bassist – bassist i band der spiller nutidig pop- og rockmusik til fredagsbarer og kollegiefester samt i bandet til 
Neurorevyen.  

 

 

Om mig 

Med en mor og papfar der er uddannede anæstesilæger og en far der er abstrakt kunstmaler har jeg gennem opvæksten fået en 
interesse for medicin, dog altid med fokus på at holde det kreative og sociale ved lige. Under studiet har jeg været meget aktiv i 
studentersociale grupper, samt dyrket min interesse for undervisning.  

En stor del af min fritid under studiet er gået som bestyrelsesformand (nu bestyrelsesmedlem) og underviser for SupKu Undervisning IVS, 
et firma med over 30 ansatte undervisere. Her har jeg som underviser sammensat materiale til og undervist 6 forskellige kurser. Som 
bestyrelsesmedlem har jeg været involveret i kursusplanlægning, ansættelse og uddannelse af undervisere, markedsføring af 
virksomhedens kurser og daglig drift af virksomheden. Jeg har en stor interesse for undervisning og formidling som jeg i det daglige 
bruger ved patientpræsentationer til morgenkonference, undervisning af medicinstuderende på afdelingen eller ved præsentation af 
forskning til konferencer.  

Fagligt har jeg stor interesse for neurologi, otologi og endokrinologi. Inden for neurologi er det især bevægeforstyrrelser som jeg har 
stiftet bekendtskab med gennem mit arbejde som både lægevikar og reservelæge på Klinik For Bevægeforstyrrelser, Rigshospitalet 
Glostrup. Her har jeg været involveret i ambulante forløb gennem flere år, været til kurser i Danmark og i udlandet om diagnosticering og 
behandling af avanceret Parkinsons sygdom samt været involveret i forskning på dette område. Lidt bredere neurologisk viden har jeg 
tilegnet mig gennem en 1-årig uklassificeret stilling som reservelæge på Neurologisk Afdeling, Roskilde.  

Et andet stort fagligt interesseområde er svimmelhed, især diagnosticeringen og behandling af dette i den akutte fase. Grænsefladen 
mellem neurologi og otologi samt de kliniske undersøgelser involveret heri synes jeg er utrolig spændende, og jeg har derfor været 
involveret i forskning samt undervisning i både neurologisk og ØNH-regi.  

Både på og uden for arbejdet kan jeg lide at have mange bolde i luften og er ofte initiativtager til nye projekter. Dette kan både omfatte 
faglige opgaver som forskning og instrukser, men en ligeså vigtig del er det sociale. Jeg involverer mig derfor altid glædeligt i løbe-og 
frokostklubber samt festudvalg i de afdelinger jeg er ansat på.  

Med venlig hilsen 

 

 

 

Asher Lou Isenberg 
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