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Standard for udformning af lægefaglig indstilling til det obligatoriske forsknings-
træningsmodul i Region Nord. 
Den lægefaglige indstilling udfærdiges på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinier for 

det obligatoriske forskningstræningsmodul i speciallægeuddannelsen samt Det Regionale 

Videreuddannelsesråd for lægers retningslinier for forskningstræningsmodulet.  

Indstillingen bør have et omfang af maksimalt 2 A4-sider.  
 
Specialets navn: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.  
  

Navn på den/de postgraduate kliniske lektor(er)/ lægefaglig rådgiver: Anne K. Arveschoug 
 
Ansættelsessted: Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus Syd, Århus Universitetshospital Hobro-
vej 18-22 9000 Aalborg.  
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Angiv tidspunkt for hvor i hoveduddannelsen forskningstræningsmodulet placeres: 
Modulet placeres i hoveduddannelsens fase 1 dvs. på den afdeling der har den første og længste ansættel-
se. Derved ligger modulet inden for de første 30 mdrs. ansættelse. 
 
Angiv uddannelsessteder inden for specialet, hvorpå forskningstræning kan foregå: 
Afd. for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Århus Kommunehospital og Skejby Sygehus. 
Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus Syd. 
Nuklearmedicinsk afdeling, Herning sygehus 
  
Angiv tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet: 
Aftalen om forskningstræningsmodulet indgås inden for det første 1½ år -2 år af ansættelsen i hovedud-
dannelsen.  
 
Eventuelle bemærkninger: 
Ved forskningstræning på Nuklearmedicinsk afdeling, Herning Sygehus skal den uddannelsessøgende 
have ekstern vejleder-hjælp fra anden afdeling, da der ikke p.t. er ansat læger med akademisk grad på afde-
lingen. Aftale med en ekstern vejleder fra eget speciale eller andet relevant speciale eks. ved tværfaglig 
projekt skal præciseres ved udformning af den individuelle kontrakt. 
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Kursus 
Angiv den overordnede ramme for kursusdelen, som indeholder et grundkursus og et specialespe-

cifikt kursus.  
 
Grundkursus 
Grundkursus fælles for alle specialer af 3 dages varighed, udbudt af Århus Universitet. 
Kurset gennemføres i løbet af det første 1½ år af hoveduddannelsen 
 
Den specialespecifikke del 
Består af: 
1. Forskningsoverbygningskursus af 4 dages varighed, udbudt af Århus Universitet. Overbygningskurset 
skal supplere grundkurset og hjælpe den uddannelsessøgende til at skaffe sig de nødvendige redskaber til 
at kunne gennemfører sit tilknyttede projekt.  
Kurset gennemføres i løbet af det første 1½ år -2 år af hoveduddannelsen. 
 
2. Planlægning og formidling af projektets budskab såvel skriftlig som mundtligt – eksempelvis PowerPo-
int show til den mundtlige præsentation og abstract/struktureret resumé til den skriftlige præsentation af de 
væsentlige elementer af projektet og en skriftlig struktureret rapport til projekt præsentationen. Der sættes  
2 dage af til denne del. 
 
3. Evaluering – vha. struktureret observation af den mundtlige præsentation samt en gennemgang og feed-
back ved vejleder på såvel mundtlige som skriftlige fremlæggelse udføres evaluering i overensstemmelser 
med specialets uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Evaluering af 1 dags varighed.  
 
Eventuelle bemærkninger: 
Iht. specialets uddannelsesprogram for hoveduddannelsens fase 1 ligges der vægt på formidlingen af det 
videnskabelige budskab, samt forberedelse og afvikling af et videnskabeligt foredrag, hvorfor man har 
valgt at sætte 2 dage af til denne del (rollen som akademiker). 
 
Projekt 
Angiv ramme for projektets omfang 
Der er i alt 10 projektdage, disse kan afvikles løbende over flere måneder, evt. som deldage 
Projektet under forskningstræningen kan opbygges som: 
a) et lille kvalitetssikringsprojekt eller mini MTV iht. leder/administrator rollen i hoveduddannelsespro-
grammet hvor den uddannelsessøgende skal kunne redegøre for principperne for kvalitetssikring og udvik-
ling af medicinsk teknologivurdering. 
b) En udarbejdning af en projekt beskrivelse/protokol er ligeledes en mulighed der er i god overensstem-
melse med rollen som akademiker i uddannelsesprogrammet. Protokollen kan være den primære del i et 
regelret videnskabelig projekt, der munder ud i en artikel. Sidstnævnte er dog udover hvad der forventes i 
forskningsmodulet. 
 c) En opdatering af eksisterende afdelingsinstruks eller d) en intern audit af en afdelingsinstruks, hvor 
afdelingen vanlig instruks på et givet område sammenlignes med internationale anbefalinger /guidelines 
ville være et andet relevant projekt iht. leder/administrator rollen i hoveduddannelsesprogrammet, hvor 
den uddannelsessøgende skal kunne udforme instrukser for arbejdsgange og undersøgelses/behandling -
rutiner. 
e) En litteraturgennemgang både mhp. på kritisk vurdering af eksisterende evidens inden for et givet om-
råde eller, f) ved ikke almindelige kliniske problemstillinger at kunne fremkomme med løsningsforslag 
ved gennemgang af relevant litteratur, såvel e som f er to kompetencer under akademiker rollen i uddan-
nelsesprogrammet. 
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Vejledning 
Angiv den overordnede ramme for vejledningsformen inden for specialet  
Vejledning vil være praksisvejledning eller mesterlære med vejledning fra relevante speciallæger på afde-
lingen, alt afhængig af hvilket projekt der vælges. Herudover vil den forskningsansvarlige overlæge være 
en naturlig ”hovedvejleder” for forskningstræningsmodulet. Hovedvejlederen assistere ved tilrettelæggelse 
og afgrænsning af projektet samt følger aktivt projektfasens udvikling mhp. løbende evaluering. 
Supplerende pædagogiske input fra afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge vil formentlig bedre såvel 
læring som evaluering af den uddannelsessøgende læge.  
Evaluering 
Angiv den overordnede ramme for evalueringsformen inden for specialet 
Iht. målbeskrivelsen er flg. kompetencer under leder/administrator rollen relevante; Kompetence nr. 5.4.3 
kunne redegøre for principperne for kvalitetssikring og - udvikling og medicinsk teknologivurdering. 
Kompetence nr. 5.4.6. Kunne udforme instrukser for arbejdsgange og undersøgelses/behandlings rutiner. 
 
Under Akademikerrollen er flg. kompetencer relevante; Kompetence nr. 5.6.3 Kunne anvende basal medi-
cinsk statistik. Kompetence nr. 5.6.4 Kunne kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger og ud-
drage essensen heraf. Kompetence nr. 5.6.5 Kunne formidle et videnskabeligt budskab til kollegaer og 
andet personale. Kompetence nr. 5.6.6. Kunne udarbejde en projektbeskrivelse/protokol og stå for afvik-
ling af projekt. Kompetence nr. 5.6.7. Kunne forberede og holde et videnskabeligt foredrag. Kompetence 
nr. 5.6.8. Ved ikke almindelige kliniske problemstillinger, kunne fremkomme med løsningsforslag ved 
gennemgang af relevant litteratur. Kompetence nr. 5.6.9. Kunne aktivt deltage i specialerelevante forsk-
ning og skrive en artikel til et videnskabeligt tidsskrift. Sidstnævnte er som tidl. anført udover, hvad der 
forventes opnået i forskningsmodulet. 
 
Mens kompetencerne nr. 5.6.3 (basal statistik); nr. 5.6.4 (kritisk litteratur læsning); nr. 5.6.5 (formidling af 
budskab) og nr. 5.6.7 (mundtlig formidling) altid, uanset projekttype, forventes opnået under forsknings-
træningsmodulet, vil kompetence nr. 5.4.3 (kvalitetssikring/MTV) forventes opnået ved projekttype a, og 
kompetence nr. 5.4.6 (instruksudformning) under projekttype c og d. Kompetence nr. 
5.6.6.(protokolbeskrivelse) forventes opnået ved projekttype b og kompetence nr. 5. 6.8 (løsningsforslag 
på ikke alm. problem) under projekttype f. Dvs. alt i alt skal 5 ud af 9 relevante kompetencer opnås på 
forskningstræningsmodulet. 
 
Selve evalueringen i relation til forskningsmodulet foregår i form af en mundtlig og en skriftlig præsenta-
tion (betragtes som en kursusdag). Den mundtlige præsentation tænkes at foregår på afdelingen, hvor pro-
jektet er udført og hvor resultatet som sådan har størst interesse/relevans. Der er tale om et foredrag under-
støttet af eks. en PowerPoint præsentation. 
Ved projekter hvor resultater kan tænkes at have større interesse, kan en poster præsentation eller et fore-
drag til det videnskabelige selskabs års eller halvårsmøde være relevant. 
Evalueringen af den mundtlige præsentation tænkes struktureret både mht. det faktiske indhold men også 
selve fremlægningen.  
Den skriftlige rapport med dertil hørende struktureret resumé, der ligger til grund for den mundtlige præ-
sentation, vil forinden være gennemlæst og godkendt af hovedvejlederen på forskningsmodulet evt. den 
forskningsansvarlige overlæge og ultimativt specialets PKL. 
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Afsluttende bemærkninger 
Der er i uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen for specialet klinisk fysiologi og nuklear medicin 9 
kompetencer under leder/administrator rollen og rollen som akademiker, der er relevante. Man må kunne 
forvente at minimum på 50 % af disse kan opnås ved forskningstræningsmodulet, gerne flere. 

Nedenstående postgraduate lektor(er)/lægefaglig rådgiver indstiller hermed, at ovennævnte for-

slag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
 
 
  29.august  2006      Anne K. Arveschoug            
         Dato        Underskrift 

 

 


