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Om du tycker om att få dina nyheter på poddradio, finns det nu en del material för både
professionella och intresserade av epidemiologi och folkhälsovetenskap.
Poddsändningar (engelska podcasts) kan jämföras med radioprogram, men de ligger på
internet och kan laddas ner till en smarttelefon eller mp3-spelare efter behov, SVEPet
har lyssnat på några.
Om man använder sök-funktionen i sin poddradioapp får man flera träffar på sökorden epidemiologi, biostatistik och folkhälsoveten-skap.
Amerikanska National Institute of Environmental
Health, NIEHS, publicerar Environmental Health
Chat ungefär 6 gånger om året. Varje avsnitt är 6
minuter långt och är professionellt producerat.
Avsnitten handlar om aktuella ämnen som belyses genom intervjuer med forskare på området,
men har en bred inriktning och avslutar med rådgivning för allmänheten. Till exempel handlar ett
avsnitt om irriterande kemikalier i skönhetsprodukter.
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Center for Disease Control (CDC) har en del
olika poddsändningar med nyheter och bakgrund:
Travel health, Chronic Disease, Public health
lectures, material från National center on birth
defects and development disabilities med flera.
CDC Featured Podcasts är korta uppdateringar
om aktuella ämnen och sjukdomsutbrott. Några
är väldig korta och väl informationstäta för allmänheten, så som avsnittet om ebolaviruset. Åt
andra hållet är historien om folsyra och födelsedefekter, som innehåller intervjuer med de forskare som började intressera sig för detta samband, och hur forskningsresultaten blev implementerade i rådgivningen till allmänheten. Det
finns också kanaler för olika sjukdomar, med
mindre forskning och mer patientinformation.
Harvard School of Public Health har en kanal
som har mycket video, men det verkar dock som

om det är en blandning av journalistisk producerat material och videofilmade symposier och
paneldebatter med utgångspunkt i publicerad
forskning. Tyvärr finns det också informationsvideos som verkar mer som en reklam för institutet.
London School of Hygiene and Tropical Medicine har en poddtjänst som är väldigt journalistisk
och har intervjuer i samband med aktiviteter som
t.ex. konferenser. Dessa kan emellanåt vara väldigt intressanta.
Gapminder har en serie av minut-korta poddvideor med svenske Hans Rosling om hälsa och
hälsorelevant statistik. Den började för bara några
månader sedan, men verkar lova gott för framtiden. Sändningen om hur ebolaviruset har spridit
sig var väldigt intressant, med fin grafik (som
förväntat).
Annars är det lite tunt med material från Skandinavien, men i Norge har Bergens Universitet och
Högskolan i Akershus podd-tjänster med föreläsningar, men de har endast få avsnitt. Även Karolinska Institutet har en poddtjänst, men har än så
länge bara ett avsnitt.
I min sökning kom också en poddradiokanal från
University of Washingtons avdelning för epidemiologi, men det fanns bara ett avsnitt, men ljudkvalitén var inte bra och dessutom var det från en
föreläsning 2006.
Canadian society for Epidemiology and Biostatistics har poddradio sedan tidigt 2013. Det finns 10
avsnitt med intervjuer med medarbetare, studenter och fler, men verkar ämnesmässigt syfta mest
på prospektiva studenter.
Alla poddsändningar som omtalas här är tillgängliga gratis på internet.

