
  
 
 
 

Forskningstræning 
 
Forskningstræning er obligatorisk for læger, der følger speciallægeuddannelsen efter 2003- 
bestemmelserne. Det vil sige læger, der er tiltrådt en klassificeret stilling, efter 1. januar 2004.   
Forskningstræningen forventes påbegyndt inden for de første 2 år af hoveduddannelsesforløbet.  
Forskningstræningen skal altid være godkendt senest 6 mdr. før hoveduddannelsesforløbet afsluttes. 
 
Undtaget fra forskningstræningsmodulet er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af 
erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d.. Disse vil ikke blive tilbudt forskningstrænings-
modulet, men opfordres til at blive vejledere. Læger, der er undtaget fra forskningstræningsmodulet, 
skal  fremsende kopi af deres erhvervede akademiske grad til Videreuddannelsessekretariatet i 
regionen. Der er mulighed for dispensation for forskningstræningskurset, hvis den 
uddannelsessøgende kan dokumentere videnskabelig aktivitet på tilsvarende niveau. Skriftlig 
ansøgning om dispensation skal da rettes til Det Regionale Sekretariat for den lægelig 
videreuddannelse. 
 
Formålet med forskningstræning  
Sundhedsstyrelsens retningslinier for forskningstræning angiver, at det overordnede formål er at 
opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk 
vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræningsmodulet er specielt rettet mod 
træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til klinisk praksis. 
 
Der er til forskningstræningen afsat 20 dage fordelt på 

- 10 dages teoretisk kursus, seminardage og fremlæggelse  
- 10 dage til selvstændigt arbejde.  
 

Den teoretiske del består af: 
Modul 1: Et grundkursus på 3 dage, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk 
litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset afholdes af Universiteterne. Tilmelding foregår hos 
sekretariatet for den Lægelige Videreuddannelse, der også udsender information om kurserne. 
 
Modul 2: Der findes et 7 dages, landsdækkende, specialespecifikt modul i workshopform for 
pædiatri. En dag er afsat til evaluering af projektet og fremlæggelse. Deltagerne arbejder med et 
projekt. Dette projekt skal være forankret i den kliniske hverdag og have form af en klinisk 
vejledning vedrørende en procedure i afdelingen, et kvalitetssikringsprojekt, et udviklingsprojekt, 
evidensbaseret gennemgang af litteraturen eller lignende. Den skriftlige rapport skal være opbygget 
som en videnskabelig publikation med introduktion (baggrund, formål og evt. 
forskningsspørgsmål), metode, resultater, diskussion af resultater og metode, og sidst konklusioner 
og perspektiver. Er der tale om en instruks/klinisk forskrift, vedlægges denne. Hver 
uddannelsessøgende skal desuden præsentere en poster. Der fremstilles handout til hver poster. 
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Den praktiske del af forskningstræningen, hvor lægen udfører projektet, varer 10 dage. Lægen 
eller en mindre gruppe læger vil selv finde eller få tildelt en vejleder. Vejlederen skal godkende 
projektet.  
 
Papirgang 
Det er de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der står for planlægning af 
forskningsmodulets indhold. Når du har fået en hoveduddannelsesstilling fremsender 
Videreuddannelsessekretariaterne for de tre regioner information om forskningstræningen samt et 
blankt kursusbevis  (sammen med uddannelses- og ansættelsesaftalen til hoveduddannelsesforløb). 
Når du har gennemført forskningstræningen, skal du indsende kopi af det udfyldte bevis til 
videreuddannelsessekretariatet. Når du søger om speciallægeautorisation skal det originale udfyldte 
kursusbevis fremsendes til Sundhedsstyrelsen,  med din ansøgning.  
 
En kopi af kursusbeviset findes i porteføljen. 
 
Du kan læse mere om forskningstræningen regionalt på hjemmesiderne for De Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse: 
Region nord: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/teoretisk+uddannelse/forskningstræning  
Region syd: www.fyns-amt.dk
Region øst: www.laegeuddannelsen.dk  
 
 
 

Side 2 af 2  Januar 2008 TB/PM 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/teoretisk+uddannelse/forskningstr%C3%A6ning
http://www.fyns-amt.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/

	Forskningstræning 
	Formålet med forskningstræning  


