
Forskningstræning for Thoraxkirurgi i Region Syddanmark 
 
Formålet med forskningstræningsmodulet er at sikre, at de yngre læger under uddannelse opnår kompetencer 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.   
 
Forskningstræningsmodul er berammet til at vare i alt 20 dage, som er fordelt med følgende inddeling: 
10 dage afsat til forskningsopgave/instruks i klinikken. Det er et formuleret klinisk projekt, godkendt af lokale PKL 
(postgraduate klinisk lektor). Fremlægning af projektet på Dansk Thoraxkirurgisk Selskabs (DTS) Årsmøde, jf. 
nedenfor). 
3 dage afsat til central undervisning i forskning ved Universitetet. 
1 dag afsat til præsentation af forskningsopgave/instruks ved DTS’s årsmøde 
6 dage afsat til den specialespecifikke del, jf. nedenfor 
Bemærk:Det skal fremgå af ”Attestation for gennemført forskningstræningselement” hvad de enkelte dage er brugt til. 
 
 
Det speciale specifikke del af forskningsmodulet i hoveduddannelsen: 
Formål: At bibringe kursisten indsigt i thoraxkirurgisk forskning og principperne herfor. Desuden at få teoretiske 
redskaber til selv at kunne iværksætte et forskningsprojekt. Henvises i øvrigt til: www.thoraxnet.dk samt www.sst.dk   
Kursusledelse: 
Hovedkursusleder: Afdelingslæge Merete Christensen. Thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet. E-mail: 
merete.christensen@dadlnet.dk 
Kursusledere: 
Afdelingslæge, lektor, ph.d. Lars Konge. Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), Københavns Universitet. E-mail: 
lkonge@yahoo.dk 
Afdelingslæge, lektor, dr.med., ph.d. Thomas Decker Christensen. Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd.T, Aarhus 
Universitetshospital. E-mail: tdc@ki.au.dk 
Tilmelding på mail til: tdc@ki.au.dk (Thomas Decker Christensen) 
Varighed: 6 dage 
 
Tidspunkt og sted: 
Den 18.- 20. april 2012 i København (3 dage) 
Mødetidspunkt: Kl. 1000. 
Sted: Forhallen i Teilumbygningen, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 
Den 2. maj 2012 i Odense (1 dag) 
Mødetidspunkt: kl. 1000. 
Sted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C 
Den 7. – 8. maj 2012 i Århus (2 dage) 
Mødetidspunkt: Kl. 1000. 
Sted: T-konferencerum, Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd.T, Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgaardsvej 100, 8200 
Århus N. (loftskilt 10, indgang 3). 
 
Diverse: 
Kursisterne skal selv sørge for at få fri fra deres respektive afdelinger 
Kursisterne skal selv sørge for transport samt eventuel overnatning 
Hvis der er interesse for det, vil der eventuelt blive arrangeret fælles spisning om aftenen på kursusdag 1 og 2 i 
København samt dag 1 i Århus. 
 
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 1.700 kr. pr. 
dag i kursusafgift til eksternatkurser og 2.375 kr. pr. dag til internatkurser pr. hoveduddannelsessøgende. 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).  
 
Den uddannelsessøgende skal selv sikre sig tilmelding til de til forskningsmodulet hørende kurser. Oplysninger fås hos 
Den Lægelige Videreuddannelse. Når det samlede forskningstræningsforløb er gennemført attesteres dette af den 
uddannelsesansvarlige overlæge på skema ”Attestation for gennemført forskningstræning”, som findes på 



Sundhedsstyrelsens hjemmeside her: 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.aspx 
. 


