
DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE – REGION NORD 
RINGKJØBING – ÅRHUS – VIBORG – NORDJYLLANDS AMTER 
 
 
 

Videreuddannelsessekretariatet Region Nord 
Lyseng Allé 1 – 8270 Højbjerg – Tlf.: 8944 6666 – Fax: 8944 6474 

vus@ag.aaa.dk – www.videreuddannelsen-nord.dk  
 

 
INDSTILLING  

 

vedrørende forskningstræningsmodul i 

 

Intern Medicin:Endokrinologi 
 

 

Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 

4. september 2006 2-15-30-06 Jens Peter Kroustrup kroustrup.aas@nja.dk 9932 6127 

 
 

Specialets navn: Intern medicin:endokrinologi 
Postgraduat kliniske lektor: Jens Peter Kroustrup 
Ansættelsessted: Medicinsk endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningsmodulet og Forskningstræningen kan placeres i: 

Alle afdelinger der har hoveduddannelsesforløb i endokrinologi: Århus, Aalborg, Randers, Silke-
borg, Herning og Viborg. 
 

Det tilstræbes at det 3-dages fælles grundkursus placeres indenfor de 12 første mdr. hoveduddan-
nelsen, samt at aftalen om forskningstræningsmodulet er indgået senest måned 24, og at projektet 
er afsluttet senest 6 mdr. før afslutning på hoveduddannelsen. 

Kursus 
Den overordnede kursusramme er et 3-dags fælles grundkursus efterfulgt af et 4-dags overbyg-
ningskursus, 2 dage til præsentation og 1 dag til afrapportering. Der er dog mulighed for at sam-
mensætte kursusforløbet individuelt. 
 

3-dages Grundkursus 

Fælles introduktionskursus i forskningsmetode, arrangeret af Det Lægevidenskabelige Fakultet, 
Århus Universitet. Afholdes 3 gange årligt, heraf 2 gange i Århus og 1 gang i Aalborg. 
 
4-dages Overbygningskursus 

Fælles overbygningskursus i forskningsmetode, arrangeret af Det Lægevidenskabelige Fakultet, 
Århus Universitet.  
 

Projekt 
Projektets ramme er 10 arbejdsdage som kan ligge samlet, eller være spredt ud over en konkret 
periode, i sidste tilfælde dog skemalagt ved projektfasens begyndelse.  
Projektets formål er at erhverve specifikke kompetencer indenfor akademikerrollen som defineret 
i målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:endokrinologi, afsnit 4.6, hvor der 
er opstillet følgende kompetencedelmål: Formulering af en problemstilling og opstilling af en 
hypotese. Søge og vurdere viden samt kunne konkludere herpå. Formidling af et budskab til egne 
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og andre faggrupper. 
 
Projektets indhold tager udgangspunkt i daglig klinisk praksis, og kan være:  
      -    validering og implementering i klinikken af laboratoriemetoder  

- litteraturgennemgang med henblik på nye undersøgelser eller behandlinger 
- revision af eksisterende kliniske vejledninger 
- opgørelse af behandlingsresultater 
- epidemiologisk beskrivelse af regional eller afdelingsbaseret aktivitet 
- andre kliniske og speciale relevante emner efter godkendelse af den videnskabelige vejle-

der og den postgraduate lektor 
 
Projektet skal afrapporteres i både skriftlig og mundtlig form for et interesseret forum arrangeret 
af Dansk Endokrinologisk Selskab (DES). Der bliver dog formentlig muligt også at foretage en 
præsentation på tværs af specialerne, evt. arrangeret af Det Lægevidenskabelige Fakultet.  
En samlet rapport med evaluering indsendes til den Pædagogisk Udviklende Funktion og bliver 
gjort tilgængelig på afdelingens web-side. 
 
 
Vejledning 
Der skal senest i måned 18 udpeges en vejleder med dokumenteret forskningsinteresse, og med 
tilknytning til den afdeling hvor arbejdet gennemføres. 
Vejlederen skal vejlede og assistere ved: 

- tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
- udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet 
- skemalægningen af projektfasen 
- aktivt følge projektfasens udvikling  
- fremlæggelsen i DES forum. 

Vejleder og projektbeskrivelsen skal godkendes af den postgraduate kliniske lektor. Såfremt der 
på afdelingen ikke findes en projektvejleder, kan der vælges en videnskabelig vejleder, som er 
ansat på en anden afdelinger i regionen med hoveduddannelsesforløb i endokrinologi. 
 

Evaluering 
 
. Vejlederen udfærdiger et godkendelsesdokument, bestående af. 

- Kursusoversigt 
- Skema over projektfasen 
- Evaluering af arbejdsindsatsen i projektfasen (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 
- Evaluering af den skriftlige rapport (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 
- Evaluering af den mundtlige fremlæggelse (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 

 
Dokumentet vedlægges rapporten. 
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Afsluttende bemærkninger 
 
Det bør tilstræbes at forskningsmodulet placeres under hensyntagen til den øvrige kursusaktivitet, 
LAS, CONSUL og laboratoriekurset, så afdelingsfraværet fordeles jævnt over alle faser af hoved-
uddannelsen. 

Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed at ovennævnte forslag til forskningstræ-

ningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 
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