
Forskningstræning i reumatologi i Region Syddanmark. 

 

Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen for læger, som ikke 

har gennemgået ph.d.-uddannelse eller skrevet disputats. 

 

Formål 

Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen 

selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og udvikle ny viden, samt til at speciallægen kan anvende 

og formidle denne viden til kritisk vurdering i daglig praksis. 

 

Mål 

Når speciallægeuddannelsen er gennemført skal lægen kunne: 

 

• Formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden 

for eget speciale  

• Gennemføre en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til at belyse den 

valgte problemstilling. 

• Fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk 

vurdering af etableret praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved 

litteraturgennemgangen. 

• Vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af en 

ændret praksis. 

• Formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige 

overvejelser. 

 

 

Overordnet tidsramme 

Til forskningstræningsmodulet afsættes 20 arbejdsdage - heraf 10 dage til teoretisk uddannelse. 

Forskningstræningen er forankret i H-blok lægens første ansættelsessted og det anbefales at 

forskertræningen er et obligatorisk emne ved den første fælles vejledersamtale, se vejledningen 

på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm120008. Forskertræningen skal være påbegyndt 

senest to år efter ansættelsens start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er 

gennemført. 

 

Teoretisk kursusvirksomhed 

• Forskningstræning Grundkursus 1 (3 kursusdage): Indføring i forsknings- og 

evidensarbejde. Kurset arrangeres af Syddansk Universitet i samarbejde med Den Lægelige 

Videreuddannelse og er fælles for alle specialer. Kurset afvikles med 1 kursusdag efterfulgt af 

e-læringsmodul svarende til to arbejdsdage. Kurset afvikles normalt inden start på det 

selvstændige projekt og gennemføres i løbet af den første reumatologiske ansættelse. 

• Forskningstræning Grundkursus 2 (4 kursusdage) med fokus på statistik, forskningsetik og 

medicinsk teknologivurdering. Arrangeres af Syddansk Universitet i samarbejde med Den 

Lægelige Videreuddannelse. 



• Andre selvvalgte kurser (2 dage): Projektvejlederen og forskningstræningsleder kan være 

behjælpelig med at finde passende kurser.  

• Evalueringsdag (1 dag), hvor projektet fremlægges på posterform og/eller foredrag. 

 

Tilmelding: 

Den uddannelsessøgende læge er selv ansvarlig for tilmelding til Grundkursus 1 og 2. Dette gøres 

via 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Uddannelse/Speciallaegeuddanne

lse.aspx.  

Det tilrådes, at de uddannelsessøgende læger hurtigst muligt efter opstart i hoveduddannelses-

forløb tilmelder sig forskningstræningskurserne. 

 

I samråd med forskningsvejlederen kan den hoveduddannelsessøgende evt. planlægge et 

individuelt kursusforløb, som helt eller delvist kan erstatte ovennævnte. Ved køb af kurser hos 

eksterne udbydere (andet speciale, universitet eller lignende) kan anvendes et beløb på op til 

2.375 kr. i kursusafgift pr. dag pr. hoveduddannelsessøgende. Ansøgning om bevilling af 

kursusafgift skal støttes af projektvejlederen og indsendes til specialets sagsbehandler i Den 

Lægelige Videreuddannelse (kontaktoplysninger findes på www.videreuddannelsen-syd.dk.) 

 

Projekt 

Projektet kan eksempelvis være en mindre videnskabelig undersøgelse, et pilotprojekt med 

henblik på et egentligt forskningsprojekt, udarbejdelse af klinisk vejledning eller procedure-

beskrivelse på evidensbaseret grundlag, et kvalitetssikrings- og -udviklingsprojekt eller evt. en 

grundig kasuistik indenfor specialet. 

 

Den uddannelsessøgende skal i projektet: 

• Formulere en problemstilling, og når det er relevant opstille en hypotese herunder kunne 

identificere manglende viden og opstille en realistisk projektbeskrivelse, som skal 

godkendes af forskningsvejlederen. 

• Søge og vurdere eksisterende viden og sætte det i relation til projektet 

 

Evaluering 

Projektet fremlægges på Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde i poster form og/eller som 

indlæg i DRS´s eller YR´s foredragskonkurrence. 

 

Forskningstræningsmodulet godkendes af forskningstræningslederen på baggrund af gennemførte 

kurser, det skriftlige projekt og/eller den mundtlige præsentation ved DRS´s årsmøde. Gennemført 

forskningstræningsmodul attesteres på skemaet ”Attestation for gennemført forskningstræning”, 

der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, 

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege.

aspx. 

 

Såfremt forskningstræningen ikke kan godkendes, skal den uddannelsessøgende sikres mulighed 

for endelig godkendelse ved forlængelse af forskningstrænings modulet eller på anden vis. I så fald 

inddrages Den Lægelige Videreuddannelse. 



 

Organisation 

I forbindelse med den første fælles vejledersamtale ca. 3 måneder henne i ansættelsesforløbet 

uddeles nærværende vejledning til den uddannelsessøgende af vejleder, som skal bistå den 

udannelsessøgende med at få initieret processen. Vedlagte skema kan anvendes og 

forskningstræningslederen informeres via en kopi.  

 

Forskningstræningsleder (hovedvejleder for forskningstræningen) i Region Syd er overlæge, ph.d. 

Hanne Merete Lindegaard, Afdeling C, OUH., som fører en liste over, hvem der er i forløb og 

endeligt godkender forskertræningsprojektet. 

 

Projektvejlederen er ikke nødvendigvis den samme læge, som er vejleder for den 

uddannelsessøgende læge. Projektvejlederen skal bistå ved beskrivelse og tilrettelæggelse af 

projektet. Endvidere skal projektvejlederen stå til rådighed for vejledning og evaluering under 

projektet og hjælpe med formidlingsdelen.  

 

Dispensation 

Uddannelsessøgende læger med dokumenteret forskningserfaring i form af gennemført ph.d.-

forløb eller disputats kan få dispensation for forskningstræningsmodulet. Yderligere information 

og blanket til ansøgning om dispensation findes på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside: 

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm294981. 

 

Økonomi 

Aftale vedr. økonomiske forhold i forskningstræningen samt blanket til udbetaling af honorar 

findes på http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm294981. For specialet reumatologi gælder 

Aftale 2, hvor det regionale Videreuddannelsessekretariat i samarbejde med specialets ansvarlig 

for forskningstræning står for betaling for evt. eksterne kurser og honorarudbetaling. 

Honorarblanket samt attestation for gennemført forskningstræningsmodul sendes til 

sekretariatet. 

 

 

På vegne af Videreuddannelsen i Region Syd for reumatolgi 

 

Hanne Merete Lindegaard 

Formand for videreuddannelsen i Reumatologi, RSD 

 

Dato: 13. juni 2012 

 

 
 


