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Specialets navn: Intern medicin:Hæmatologi 
Postgraduate kliniske lektor:  Jesper Stentoft 
Ansættelsessted: Hæmatologisk afdeling R, Århus Sygehus 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningsmodulet placeres i: 

Blokkene Holstebro-Århus-Holstebro og Viborg-Århus-Viborg: Måned 16 – 45 (Århus-delen) 
Blokken Aalborg-Århus-Aalborg: Måned 13 – 36 (Aalborg-delen), undtagelsesvis 37 – 48 (År-
hus-delen) 
Forskningstræning er forankret  ved: De kliniske afdelinger i Aalborg og Århus. 
Følgende laboratorier: Immunhæmatologisk Laboratorium (Århus), Forskningslaboratoriet (Aal-
borg), Cancercytogenetisk Laboratorium (Århus), de patologiske institutter i Aalborg og Århus, 
Center for Hæmofili og Trombose. (Skejby sygehus) kan være base for eksperimentelt arbejde, 
der indgår i forskningstræningen.  
Den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet skal være indgået senest måned 24. 

Kursus 
Kurset består af 3 dages grundkursus og 7 dages individuelt arrangeret kursusforløb 
Grundkursus 

Fælles 3 dages introduktionskursus til forskningstræning. 
 
Specialespecifikt kursus 

• Formål 
Jævnfør specialets målbeskrivelse: Forskningstræning i den hæmatologiske speciallægeuddannel-
se tager sigte på at opøve en kompetence til at opsøge og vurdere ny viden samt at overføre denne 
til praktisk klinisk brug.  
 

• Indhold  
Arrangeres individuelt efter interesse og forskningsprojekt, eksempelvis: 

- immunologisk diagnostik 
- cytogenetisk diagnostik 
- molekylær diagnostik 
- patologisk diagnostik 
- koagulationsundersøgelser 
- epidemiologi 
- kliniske multicenterundersøgelser 
•  
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• Form  
Danske fælles medicinske kurser når sådanne opstår 
Internationale kurser  
Individuel laboratorievejledning 

• Varighed  
7 dage 

• Tilknytning til kursusudbydere angives 
De relevante tværfaglige danske kurser i medicinske og eller laboratoriemæssige færdigheder 
søges aktuelt etableret gennem Dansk Selskab for Intern Medicin. Deltagelse i nationale kurser 
skal holdes inden for de afstukne økonomiske rammer. 
 
Hovedleverandøren til de internationale kurser vil være European School of Haematology, se 
http://www.esh.org/. Skolen nyder almen respekt og anvender førende internationale aktive for-
skere som undervisere. Deltagelse i udenlandske kurser skal holdes inden for de afstukne økono-
miske rammer. 
 
I den individuelle situation kan der opstå behov for en laboratoriemæssig generel oplæring i til-
knytning til det specifikke projekt. Det vil være naturligt at denne undervisning gives som indivi-
duel vejledning af 1 -2 dages varighed på det konkrete laboratorium (se ovenfor). Der skal fore-
ligge et detaljeret program for laboratorieoplæringen.  
Projekt 
Selve projektarbejdet omfatter 10 arbejdsdage, heraf én til fremlæggelse og slutevaluering. Dage-
ne kan lægges samlet eller spredt ud over en konkret periode, i sidste tilfælde dog skemalagt ved 
projektfasens begyndelse.  
Projektet kan omfatte  

- validering og implementering i klinikken af laboratoriemetoder  
- litteraturgennemgang med henblik på nye undersøgelser/behandlinger 
- revision af eksisterende kliniske vejledninger 
- opgørelse af behandlingsresultater 
- epidemiologisk beskrivelse af regional eller afdelingsbaseret aktivitet 
- andre relevante emner efter godkendelse af den postgraduate lektor 

 
Projektet skal afrapporteres kort skriftligt i en form der indbefatter introduktion, metodebeskrivel-
se, resultater, diskussion og referencer. Rapporten skal indsendes til den Pædagogisk Udviklende 
Funktion og skal gøres tilgængelig på afdelingens web-side. 
 
Der skal desuden foretages en mundtlig afrapportering i et relevant forum, f.eks. afdelingens un-
dervisningskonferencer. 
 
Det anbefales at der desuden fremstilles en synopsis i posterform, som kan anvendes ved samlede 
oversigter over den regionale eller nationale aktivitet i forskningstræningsmodulet. 
Vejledning 
Der skal senest i måned 18 udpeges en vejleder til forskningstræningsmodulet med dokumenteret 
forskningsinteresse og med tilknytning til den afdeling hvor arbejdet gennemføres. 
Vejlederen skal 

- assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
- assistere ved udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet 
- assistere ved skemalægningen af projektfasen 
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- aktivt følge projektfasens udvikling og evaluere løbende 
- formidle fremlæggelse i relevant forum 

 
Vejlederen og projektbeskrivelsen skal godkendes af specialets postgraduate kliniske lektor. 
 

Evaluering 
 
Evalueringen udføres løbende under vejledningen. Slutevaluering udføres i henhold til Videreud-
dannelsessekretariatets standardaftale. 
 
For at opnå vurderingen ”tilfredsstillende” kræves jævnfør specialets målbeskrivelse at den ud-
dannelsessøgende har  

- formuleret en problemstilling med udgangspunkt i aktuel klinisk praksis 
- har formuleret en plan for opnåelse af ny viden 
- har udvist evne til at fortolke og anvende foreliggende litteratur 
- har udvist evne til at fortolke og anvende egne resultater 
- har udvist evne til at vurdere organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser  

Det forventes at Det regionale råd for lægelig videreuddannelse udfærdiger standardiserede ret-
ningslinjer for håndtering af utilfredsstillende forløb. 
Afsluttende bemærkninger 
Intern medicin:Hæmatologi er ét af de små specialer med en speciallægeproduktion på 8,6 læ-
ger/år, heraf 2,6 i Region Nord. Skønsmæssigt halvdelen af lægerne i hoveduddannelse vil have 
en PhD uddannelse og skal dermed ikke gennemføre forskningstræningsmodulet. Det vil ikke 
være meningsfyldt at skabe et dansk specialespecifikt kursus for så få læger, og det vil yderligere 
være umuligt at samle kvalificerede lærerkræfter for de medfølgende meget begrænsede kursus-
midler. Adskillige medicinske specialer (og laboratoriespecialer) er i samme situation som hæma-
tologi.  
ESH arrangerer flere årlige kurser inden for relevante fagområder i hæmatologi. Endvidere vil 
kurset ”Advances in Haematology”, som er fast tilbagevendende i Imperial College, London, 
præsentere frontlinjeforskning bredt inden for hæmatologien. Den samlede udgift til rejse, ophold 
og kursusafgift skal rummes inden for de afstukne økonomiske rammer.  
Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed at ovennævnte forslag til forskningstræ-

ningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 
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