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Forskningstræning i Anæstesiologi i Region Syd 
 
1. Forskningstræningens ramme 
Bestemmelserne vedr. obligatorisk forskningstræning er fastsat af Sundhedsstyrelsen i Vejledning vedr. Den 
obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen og i det Det Regionale Råds bestemmelser vedr. 
forskningstræning i Region Syd. 
 
Til forskningsmodulet afsættes 20 arbejdsdage – heraf 10 dage til teoretisk uddannelse i form af grundkursus 
og specialespecifikt kursus, vejledning og præsentation af projekt og 10 dage til projektarbejde. 
 
2. Kursister til forskningstræning 
Alle læger ansat i hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi efter 1. januar 2004 skal gennemføre den obligatori-
ske forskningstræning.  
 
Læger med dokumenteret forskningserfaring herunder gennemført ph.d.-studie kan efter ansøgning til tovhol-
deren for forskningstræningen (afdelingslæge Nicola Groes Clausen) dispenseres for forskningstræning. Di-
spensationen gives af Det Specialespecifikke Uddannelsesudvalg i Region Syd. 
 
3. Grundkurset 
Varetages af SDU og er normalt placeret i hoveduddannelsens første år. Kurset afvikles som et endags teoretisk 
kursus efterfulgt af 9 ugers netbaseret læringskursus. Samlet modsvarer kurset 3 kursusdage. Kursisten tilmel-
der sig til grundkursus som beskrevet i velkomstmail fra Den lægelige Videreuddannelse, Region Syd. 
 
4. Det specialspecifikke kursus 
Afholdes som 3 dages internat i samarbejde mellem Region Syd og Region Nord og arrangeres indtil videre af 
Sisse Thomassen, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Aalborg Universitetshospital og Nicola Groes Clausen, afde-
lingslæge, ph.d., postdoc, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH, Odense. Kursisten indkaldes til det specia-
lespecifikke kursus af tovholderen for forskningstræning. Kurset er placeret i OUH tiden. 
 
Kursisten kan med fordel have afgrænset sit projekt og formuleret forslag til forskningsspørgsmål inden kurset. 
 
5. Projektet 
Projektet skal opfylde kriterierne beskrevet i Sundhedsstyrelsens bestemmelse, 
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2014/Forskningstraening-i-speciallaegeuddannelsen. Nicola Groes Clausen, 
(Nicola.Groes.Clausen2@rsyd.dk ), OUH, Odense er behjælpelig med udpegning af vejledere. 
 
6. Præsentation og afslutning. 
Der afholdes en årlig afsluttende præsentation af forskningstræningsprojekterne. Tovholderen indkalder kursi-
sterne til denne eftermiddag. 
 
7. Økonomi. 
Der henvises til aftale om forskningstræning på https://videreuddannelsen-syd.dk/wm526100. Her ligger flere 
generelle oplysninger om forskningstræning. Yderligere oplysning fås hos tovholderen Nicola Groes Clausen. 
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