
Forskningstræning 
Du skal gennemføre forskningstræning i dit hoveduddannelsesforløb. Forskningstræningen består af en 

teoridel og en projektdel og har en samlet varighed af 20 dage fordelt over 2 år. 

Formål 

Forskningstræningen skal bidrage til, at du kan opbygge og styrke dine kompetencer i at opsøge, vurdere 
og udvikle ny viden. Derudover skal du kunne anvende og formidle denne viden til en kritisk vurdering af 
den etablerede praksis inden for eget speciale og de tilgrænsende specialer.  

Læs vejledning for den obligatoriske forskningstræning på retsinformation.dk 

Specialespecifikt forskningstræningskursus 

I akutmedicin afvikles både grundkurset og det specialespecifikke forskningstræningskursus af Dansk 
Selskab for Akutmedicin (DASEM).  

Forskningstræningsmodulet gennemføres under hoveduddannelsesforløbet, og det skal være påbegyndt 
senest to år efter hoveduddannelsens start og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er 
gennemført. DASEM opfordrer dog til en tidligere opstart af forskningstræningen (gerne efter de første 6 
måneder i uddannelsesforløbet). 

Alle kursister skal selv finde og indgå aftale med en lokal vejleder på egen afdeling, som hjælper med 
afvikling af eget forskningsprojekt. Alle tildeles også en central vejleder blandt professorerne, som 
assisterer med afvikling af projektet og søger at sikre fremgang indenfor tidsrammen. 

• Modul 1. 3 undervisningsdages introduktionskursus som internat (2 fysiske dage), hvorunder deltagerne 
også opfordres til at begynde at finde et forskningstræningsprojekt, helst parvis eller i en lille gruppe.  

• Modul 2.  3 fysiske dages forløb med diskussion af protokoller og konkret forberedelse af de valgte 
projekter, som internat. 

• Mellem modul 2 og 3 afholdes samtale med central vejleder (forventeligt 3 samtaler) og lokal vejleder 
efter behov 

• Kursisten 10 dage til gennemførelse af eget forskningsprojekt. Husk at koordinere med din skemalægger i 
god tid. 

• Modul 3. 1 fysisk kursusdag med fokus på præsentation af resultater  
• Mellem modul 3 og 4 afholdes samtale med central vejleder (forventeligt 2 samtaler) og lokal vejleder 

efter behov 
• Model 4. fremlæggelse af forskningsprojekt i forbindelse med DASEMs årsmøde 

 

Du skal selv tilmelde dig til forskningstræningskurset ved forskningskoordinator på e-
mail: Line.Emilie.Lilholm.Laugesen@rsyd.dk. 

Du kan finde datoerne for kursusdagene her https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-
speciallaeger/Specialespecifikke-kurser 
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Forskningstræningsansvarlig 

Professor i akutmedicin og overlæge Mikkel Brabrand, OUH - Odense Universitetshospital 
E-mail: mikkel.brabrand@rsyd.dk 
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