
Forskningstræning i specialet Intern medicin: Nefro logi 
Formålet med forskningstræningsmodulet er at sikre, at de yngre læger under uddannelse opnår kompeten-
cer inden for den del af forskningen, der har relation til sundhedsområdet. Dette uddannelseselement er 
obligatorisk for læger, som ikke har gennemgået Ph.d.-uddannelse eller skrevet disputats. 
 
Forskningstræningsmodulet har et samlet omfang af 148 timer svarende til 20 normale arbejdsdage fordelt 
på 10 kursusdage og 10 dages selvstændigt arbejde med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. 
 
Forskningstræningskurser: 
Syddansk Universitet udbyder kursus i forskningstræning: 
 
Modul 1 (Grundkursus 1) afvikles regionalt med en kursusdag og et efterfølgende e-learningsmodul over 3x3 
uger med et omfang svarende til to kursusdage – i alt tre kursusdage. 
 
Modul 2 (Grundkursus 2) kombinerer traditionel tilstedeværelsesundervisning med forskellige netbaserede 
aktiviteter svarende til fire kursusdage. 
 
I samråd med vejlederen kan den hoveduddannelsessøgende evt. planlægge et individuelt kursusforløb, 
som kan erstatte ovennævnte. Ved køb af kurser hos eksterne udbydere (andet speciale, universitet el. lign), 
kan anvendes fast kursusafgift pr. dag til kurser pr. hoveduddannelsessøgende. 
Yderligere information om kursusafgift og økonomi findes her:  
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm434157 
 
Ansøgning om bevilling af kursusafgift skal støttes af vejlederen og indsendes til specialets sagsbehandler i 
Den Lægelige Videreuddannelse (kontaktoplysninger findes på www.videreuddannelsen-syd.dk). 
 
Dansk Nefrologisk Selskab afholder med jævne mellemrum endvidere ”Nefrologisk forskningstræningskur-
sus” senest afholdt marts 2011. Dette annonceres på selskabs hjemmeside www.nephrology.dk 
 
Yderligere information om forskningstræning samt oplysning om tilmelding til Grundkursus 1 og 
Grundkursus 2 findes på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside http://www.videreuddannelsen-
syd.dk/wm434157 
 
Modul 3 er 10 dage, der anvendes til den praktiske del af forskningstræningsmodulet. Her skal den uddan-
nelsessøgende læge arbejde med den praktiske udførelse af sit projekt. Der kan anvendes en til to kursus-
dage til planlægning, undervisning og vejledning i løbet af projektet. Det skal fremgå af ”Attestation for gen-
nemført forskningstræningselement” hvad de enkelte dage er brugt til. 
 
Modul 4 er evalueringsdag, hvor projektet fremlægges og godkendes. Projektvejlederen er ansvarlig herfor. 
Projektet fremlægges ved afdelingsmøde med efterfølgende diskussion. Ansvarlig for evaluering efter frem-
lægning er projektvejlederen. 
 
Den uddannelsesansvarlige overlæge på hovedsygehuset er projektvejleder og ansvarlig for, i samarbejde 
med hoveduddannelseslægen, at planlægge forskningstræningsforløbet. Den uddannelsesansvarlige over-
læge kan efter forudgående aftale uddelegere opgaven til anden overlæge ansat ved hovedsygehuset, alter-
nativt til den uddannelsesansvarlige overlæge på OUH. 
 
Overlæge, ph.d. Jan Carstens, Nefrologisk afdeling Y, Odense Universitetshospital er ansvarlig for forsk-
ningstræningen i Intern medicin: Nefrologi i Region Syd og monitorerer, at forløbene afvikles i overensstem-
melse med ovennævnte plan. 
 
Den uddannelsessøgende skal selv sikre sig tilmelding til de til forskningsmodulet hørende kurser. 
Oplysninger fås hos det Den Lægelige Videreuddannelse. 
 
Læger i hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: nefrologi, som skal have forskningstræning, udfylder 
”Aftale om forskningstræning i Intern medicin: Nefrologi i Region Syddanmark” senest efter 2. år i hovedud-
dannelse og indsender status årligt til specialets ansvarlige for forskningstræningen overlæge, ph.d. 
Jan Carstens. 



 
Når det samlede forskningstræningsforløb er gennemført attesteres dette af specialets ansvarlige for 
forskningstræningen overlæge, ph.d. Jan Carstens på skema, der findes på Sundhedsstyrelsens  
hjemmeside. http://www.sst.dk under ”Uddannelse”. 

 


