FORSKNINGSTRÆNING INTERN MEDICIN-ENDOKRINOLOGI
DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION SYD

Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen rettet
mod træning af akademikerrollen, mod udvikling af en professionel tilgang til at løse
sundhedsvæsenets opgaver.
Formål
Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at
speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og udvikle ny viden, samt til at
speciallægen kan anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering af etableret
praksis inden for eget speciale og tilgrænsende specialer.
Mål
Når speciallægeuddannelsen er gennemført skal lægen kunne:
• formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden
for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring
problemstillingen
• gennemføre en systematisk litteraturgennemgang i videnskabelige databaser (ex.
PubMed, Embase, Cinahl, Cochrane Library, Global Health Database) til at
belyse den valgte problemstilling
• fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk
vurdering af etableret praksis
• vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at
ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved
litteraturgennemgangen
• formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige
overvejelser
Tidsramme
Den overordnede tidsmæssige ramme, der er afsat til et forskningstræningsmodul i
speciallægeuddannelsen, er 20 dage. Ti dage til teoretisk kursusvirksomhed og ti dage
til praktisk virksomhed.
.
For den enkelte læge har forskningstræningsmodulet således et samlet omfang af 148
timer svarende til 20 normale arbejdsdage fordelt på kursusdage, selvstændigt arbejde
med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. Timerne kan fordeles på
sammenhængende perioder eller på enkelte dage. Vejleder og den
uddannelsessøgende læge kan endvidere aftale, at timerne fordeles på dele af
arbejdsdage, hvis det er hensigtsmæssigt for det selvstændige arbejde med projektet.

Forskningstræningen bør altid gennemføres under ansættelse i et
hoveduddannelsesforløb, og skal være påbegyndt senest to år efter ansættelsens start
og afsluttet senest et halvt år før speciallægeuddannelsen er gennemført. Som
udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles inden for en periode på
12 måneder.

Forskningsmodulets struktur
Teoretisk kursusvirksomhed
 Forskningstræning Grundkursus 1 (3 kursusdage)*
 Specialespecifik forskningstræning, grundkursus 2 (4 kursusdage)*
 Selvvalgte kurser (2 dage). Projektvejleder og/eller Forskningstræningsleder
kan være behjælpelig med at finde egnede kurser. Projektvejleder skal
acceptere kurserne**
 Evalueringsdag (1 dag).Projektet fremlægges med baggrund i en skriftlig
rapport , publiceret artikel, poster og/eller foredrag.

*Tilmelding via
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Uddannelse/Speci
allaegeuddannelse.aspx
** Økonomiske rammer i henhold til aftale med Den lægeligeVidereuddannelse
Region Sydhttp:
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm434157

Specialespecifikt projekt (10dage)
Projektet kan være en mindre videnskabelig undersøgelse, et pilotprojekt til et større
forskningsprojekt, en uddybende kasuistik, udarbejdelse af en klinisk vejledning, et
kvalitetsikrings-, eller –udviklingsprojekt eller en medicinsk teknologivurdering af ex
patientforløb.
Organisation
Forskningstræningslederen har ansvaret for planlægning og gennemførslen af
forskningstræning i specialet Intern medicin Endokrinologi i Region Syd. Dette
indebærer udarbejdelsen af en samlet plan for forskningstræningen, sikring af

evaluering, planlægning af kursusdage og tildeling af forskningsvejleder til den
enkelte uddannelsessøgende læge.
Forskningsvejlederen skal yde forskningsfaglig vejledning til den
uddannelsessøgende og deltage i evaluering af projektet.
Det Regionale Videreuddannelsessekretariat i Region Syd administrer aftale vedr. de
økonomiske rammer, dokumentation og dispensation for forskningstræningen.
Godkendelse
Forskningstræningsmodulet godkendes på baggrund af gennemførte teoretiske
kurser, mundtlig fremlæggelse af projekt samt det skriftlige projekt. Fremlæggelsen
skal være på EFE (Endokrinologisk ForskningsEnheds) årsmøde (OUH), Dansk
Endokrinologisk Selskabs årsmøde eller tilsvarende kritisk forum)
Forskningsvejlederen godkender og attesterer det gennemførte
forskningstræningsmodul.
Kriterier for dispensation:
Uddannelsessøgende læger med dokumenteret forskningserfaring i form af
gennemført ph.d. uddannelse eller medicinsk doktorgrad fra et
sundhedsvidenskabeligt fakultet kan få dispensation fra Forskningstræningsmodulet.
Yderligere information vedr dispensation fra projekt eller teoretiske kurser efter
konkret vurdering. Se yderligere information på Den Lægelige Videreuddannelse
Region Syd.
Se aftaler/vejledninger og find attester fra Regionen og SST:
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm434157
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/forsknings-traeningsmodul
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