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Specialets navn:   
Børne- og Ungdomspsykiatri 
Navn på postgraduat klinisk lektor: 
Meta Jørgensen 
Ansættelsessted:  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet: 
Målbeskrivelsen for Børne- og Ungdomspsykiatri fastlægger at forskningstræningen skal placeres i 
de sidste 2 år af hoveduddannelsen. Sammenholdes dette med Sundhedsstyrelsens vejledning for 
den obligatoriske forskningstræning skal forskningstræningen påbegyndes på 3. år af 
hoveduddannelsen og være afsluttes senest 6 mdr. før afslutning af hoveduddannelsen. 
I Region Nord indebærer dette at forskningstræningen skal finde sted under ansættelse på regionens 
2 universitetsafdelinger Ålborg og Risskov. 
Aftaler om forløbet af forskningstræning skal i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse 
foreligge ved afslutning af 2. år i hoveduddannelsen, hvilket indebærer et samarbejde mellem de 
afdelinger, der indgår i uddannelsesforløbet og at kliniske problemstillinger fra basisafdelinger kan 
blive fokus for det projekt, der indgår i forskningstræningen. 
Kursus: 
Grundkursus: 
Grundkursus i forskningsmetodologi. 3- dages tværfagligt kursus, som udbydes af Den 
Sundhedsvidenskabelige Forskeruddannelse, Århus Universitet. 
Specialespecifikt kursus: 
Det specialespecifikke kursus sammensættes af følgende elementer: 
A) Landsdækkende 3 dages forskningskursus, som udbydes af Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab - DK.   
Kursets indhold fastlægges endeligt, når indholdet af grundkursus i forskningsmetodologi 
foreligger, men vil tage udgangspunkt i det specialespecifikke kursus, som tidligere indgik i den 
teoretiske speciallægekursusrække. Centrale elementer vil være psykiatrisk epidemiologi, 
kvalitative forskningsmetoder, psykofarmakologisk forskning, behandlingsforskning, relevante 
databaser, og etiske aspekter ved psykiatrisk forskning og forskning i forhold til børn og unge. 
B) 2 dage med mulighed for studiebesøg på forskningsenhed, kursus el. lign. relevant i forhold til 
den individuelle uddannelsessøgendes projekt,  
C) 2 dages landsdækkende kursus arrangeret af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab med 
fremlæggelse af de individuelle projekter samt drøftelse af fremtidig forskning med udgangspunkt i 
de enkelte projekter. Herudover 2 overordnede temaer om formidling og implementering af 
forskning i den kliniske hverdag. 
Dette kursus skal placeres i løbet af det sidste år af hoveduddannelsesforløbet. 
Selvstændigt klinisk forskningsprojekt:  
Projektformuleringen skal tage udgangspunkt i den kliniske hverdag og skal resultere i et skriftligt 
arbejde med et omfang på 2-5 sider og skal godkendes af vejleder. 
Opgaven skal endvidere fremlægges mundtlig ved det afsluttende teoretiske kursus og  i egen 
afdeling, hovedvejleder skal deltage ved præsentationen. 
Den skriftlige fremlæggelse skal omhandle formål, forløb af projekt og væsentligste resultater, 
herunder f.eks. instruks.  
Projektet udføres på 3. og første del af 4.år i hoveduddannelsen, men projektforløbet tilrettelægges 
således at projektet kan være afviklet i løbet af max. ½ år. 
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Den uddannelsessøgende har samlet svarende til 10 dages praktisk arbejde til at gennemføre 
projektet.  
Læringskontakt mellem uddannelsessøgende og vejleder skal godkendes af den postgraduate 
kliniske lektor. 
Vejledning: 
Som udgangspunkt skal vejleder enten have en Ph.d. eller være Dr. Med. 
Vejleder kan udvælges på baggrund af 2 kriterier: 
- klinisk erfaring indenfor projektets emneområde og forskningsgrad  
- forskningsgrad. 
De uddannelsesansvarlige overlæger vil løbende få tilsendt en opdateret liste over regionens ph.d’er 
og dr. med’er, således at hovedvejleder og de yngre læger kan orientere sig heri og kontakte 
kommende vejleder mhp. udarbejdelse af læringskontrakt. 
Ved problemer inddrages den postgraduate kliniske lektor. 
Vejledning foregår individuelt (min. 3 konfrontationsgange, hertil kommer forberedelse og 
opgavelæsning og feedback i forløbet). Herudover deltager vejleder ved den uddannelsessøgendes 
fremlæggelse og evalueringen på det afsluttende, specialespecifikke kursus. 
Ansvaret for etablering af de individuelle forskningstræningsforløb og for tildeling af vejleder 
påhviler hovedvejlederen.  
Evaluering: 
Vejleder skal evaluere det skriftlige arbejde, ligesom der på det specialespecifikke kursus foregår en 
evaluering på baggrund af den mundtlige formidling ved kursusledelsen. 
Godkendes forskningstræningsmodulet ikke skal dem uddannelsessøgende sikres forlængelse af 
forskningstræningsmodulet og evt. tildeling af ny vejleder eller ny opgave. I givet fald skal den 
postgraduate kliniske lektor inddrages. 
 
Afsluttende bemærkninger: 
Finansiering. 
Det specialespecifikke kursus forventes udbudt af BUP-DK som et landdækkende kursus af i alt 5 
dages varighed . 
Financiering heraf kan enten foregå via afdelingerne, den enkelte uddannelsessøgende eller direkte 
til selskabet. 
I forhold til det individuelle element i det specialespecifikke kursus kan det være en fordel at 
midlerne til det specialespecifikke kursus forvaltes af afdelingerne, som så kan bevilge penge til 
kurser eller til dækning af udgifter i forbindelse med studiebesøg.   
Mht. vejledning vil den individuelle vejleder kunne være ansat på en anden afdeling end den 
uddannelsessøgende, hvorfor midlerne enten må tilføres den afdeling, hvor vejleder er ansat, som 
kompensation for den anvendte arbejdstid eller den enkelte uddannelsessøgende mhp. honorering af 
vejleder.  
 

 
 
 
 
 
 


