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Specialets navn: Intern Medicin: Kardiologi 
Postgraduat klinisk lektor:  Bent Østergaard Kristensen 
Ansættelsessted: Hjertemedicinsk afdeling B, Skejby Sygehus 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningsmodulet placeres i: 

Blokkene Herning-Skejby-Herning og Viborg-Skejby-Viborg: Måned 12 – 47  
Blokkene Hjørring-Aaborg, Randers- Aalborg, Randers-Skejby, Silkeborg- Skejby, Aarhus Syge-
hus, TGA-Skejby: Måned 12 – 53. 
 Forskningstræning kan foregå ved: 

I princippet ved alle de involverede uddannelsesgivende kliniske afdelinger. 
 

Den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet skal være indgået senest måned 24. efter 

påbegyndelse af HU 

Kursus 

Kurset består af 3 dages grundkursus og 7 dages øvrig teoretisk undervisning. 
 
Grundkursus Kursus i videnskabelig metode – Modul 1 

3 dages introduktionskursus fælles for alle specialer til forskningstræning under Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. Placeres  for alle blokkene inden udgangen af måned 12. 
 
Specialespecifikt kursus 

• Formål 
            Introduktion til typiske kardiologiske- eller tilgrænsende forskningsområder og -metoder 

• Indhold 
 
De 7 dages øvrig teoretisk undervisning består af : 
4 dages teoretisk kursus (fælles for specialerne) i form af overbygning på Grundkursus i 
videnskabelig metode, udbudt af Aarhus Universitet. 
2 dages landsdækkende specialespecifikt teoretisk kursus/ seminardage, arrangeret af 
Dansk Cardiologisk Selskab 
Fremlæggelse og evaluering af projektopgaven (1 dag). 

• Form  
      Internat/eksternat  
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• Varighed  
            7 dage 

• Tilknytning til kursusudbydere angives 
            Hovedleverandøren til kurserne forventes at blive SVF, Aarhus Universitet og Dansk Car- 
            diologisk Selskab. 

Projekt 
Omfatter 10 arbejdsdage, som kan ligge samlet eller afvikles efter en individuel aftale.  
Projektet tilsigter opnåelse af de kompetencer der er anført i specialets målbeskrivelse, nærmere 
betegnet akademikerrollen: 

4.6.1 :Formulere en problemstilling og opstille en hypotese. identificere manglende viden og 
          opstille en klinisk problemstilling opstille relevant hypotese, og på basis heraf udarbej     
          de en projektbeskrivelse og stå for afvikling af projektet 

      4.6.2 Søge viden, vurdere viden og konkludere foretage litteratursøgning  
           kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger og kunne uddrage essensen heraf.  
          anvende viden vedr. basale principper i den medicinske statistik  
           anvende viden vedr. basal klinisk epidemiologi  
           vurdere egne eller andres forskningsresultater, og levere en samlet konklusion  
          vurdere eksisterende behandlinger samt implementere ny behandling på basis af nye forsk-              
          ningsresultater. 

4.6.3 Formidle et budskab. Undervise studenter, kolleger eller andet personale  
formidle et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale  
forberede og holde et videnskabeligt foredrag  

 
 Projektet bør tage udgangspunkt i det kliniske arbejde. Der kan være tale om 
• Udarbejdelse af instruks 
• Litteratursøgning med henblik på opdatering af viden på specialespecifikt område / review 
• Udarbejdelse af projektbeskrivelse som baggrund for et senere projekt 
• Validering og implementering i klinikken af laboratoriemetoder 
• Andre relevante emner efter godkendelse af den postgraduate lektor 
 
Den skriftlige fremstilling af projektet bør have et omfang af mindst 2 og højst 5 sider og skal 
indeholde introduktion, metodebeskrivelse, resultater, diskussion og referencer. 
 

 

Vejledning 
Der skal senest i måned 12 udpeges en vejleder for forskningstræning med dokumenteret forsk-
ningsinteresse og med tilknytning til den/de afdelinger hvor arbejdet gennemføres. 
Der skal inden påbegyndelse af forskningstræningsmodulet være indgået en skriftlig aftale mel-
lem den uddannelsessøgende læge og vejlederen. Der kan benyttes standardaftale udarbejdet af 
Videreuddannelsessekretariatet (findes på www.videreuddannelsen-nord.dk). 
 
Vejlederen skal 

- assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
- assistere ved udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet 
- assistere ved skemalægningen af projektfasen 
- aktivt følge projektfasens udvikling og forestå evalueringen  
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- formidle fremlæggelse i relevant forum 
 
Vejlederen og projektbeskrivelsen skal godkendes af fagets postgraduate kliniske lektor. 
 

Evaluering 
 
Projektet skal afrapporteres såvel mundtligt som skriftligt. 
Den mundtlige fremlæggelse finder som udgangspunkt indtil videre sted på den afdeling, hvor 
projektet er gennemført. Det er muligt, at der kan etableres landsdækkende workshop i Dansk 
Cardiologisk Selskabs regi, hvor fremlæggelse af en række projekter kan finde sted. 
Evalueringen udføres under vejledningen (”struktureret observation”). Vejlederen udfærdiger et 
kort 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. 
Ved manglende godkendelse af de relevante kompetencer ved den mundtlige og/eller skriftlige 
evaluering konfereres med den uddannelsessøgendes hovedvejleder og afdelingens uddannelses-
ansvarlige overlæge med henblik på vurdering af projektets egnethed og mulighed for tildeling af 
ny vejleder i forskningstræningsmodulet. 
Ved fortsat manglende godkendelse inddrages specialets postgraduate kliniske lektor. 
 

Afsluttende bemærkninger 
Der er i Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse positiv interesse for at gå aktivt ind i etablering 
af relevant specialespecifikt kursus. Endelig udformning af denne del af forskningstræningsmodu-
let fastlægges i selskabets videreuddannelsesudvalg. 
 

Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed at ovennævnte forslag til forskningstræ-

ningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
 
29/08 2006                           Bent Østergaard  Kristensen 
__________________ _____________________________ 
Dato  Underskrift 
 

 


