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Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord 
 
Specialets navn:  Klinisk Immunologi 
Postgraduat klinisk lektor: Niels Grunnet 
Ansættelsessted:  Klinisk Immunologisk Afdeling, Skejby Sygehus,  

8200  Århus N 
   Tlf. 8949 5302, Fax. 8949 6026, e-mail ngr@sks.aa.dk 
 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Fra ½  - 3 år inde i hoveduddannelsesforløbet med en varighed på 12-24 mdr. 
 
Uddannelsessteder hvorpå forskningstræningsmodulet kan foregå 
Forskningstræningen kan foregå på de klinisk immunologiske afdelinger på Aalborg Sygehus og 
Skejby Sygehus. 
 
Tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet 
Den individuelle læringskontrakt om forskningstræningsmodulet indgås indenfor 6 måneder efter 
påbegyndelse af hoveduddannelsen. 
 
Kursus-aktivitet i forskningstræningsmodulet 
Kursusaktiviteten består af et 3 dages grundkursus, et 4 dages overbygningskursus samt et 3 dages 
individuelt arrangeret kursusforløb/temadage og 1 dag til fremlæggelse og evaluering af projekt-
opgaven. 
Grundkursus: 
Grundkurset af 3 dages varighed er fælles for alle specialer og udbydes af Aarhus Universitet. 
Kurset gennemføres i løbet af det første år af hoveduddannelsen. 
Overbygningskursus: 
4 dages teoretisk kursus (fælles for specialerne) i form af overbygning på grundkursus i videnska-
belig metode, udbudt af Aarhus Universitet. 
Individuelt arrangeret kursusforløb/temadage: 
Arrangeres og tilrettelægges af vejlederen og foregår over 3 dage på uddannelsesstedet. 
Formål: 
1. Udbygge de teoretiske forskningskompetencer, der er erhvervet på grund- og overbygningskur-

serne. 
2. Opøve kompetencer der vil være befordrende for den praktiske del af forskningstræningen. 
3. Synliggøre forskningens betydning for klinisk praksis og egen karriere   
4. Stimulere til forskningsaktivitet 
Indhold: 
Der vil blive afholdt kursus/temadage med følgende overordnet indhold: 
- projektdesign i relation til klinik immunologisk forskning 
- projektstyring/monitorering inkl. behandling og validering af egne forskningsresultater 
- vurdering af foreliggende forskningsresultat 
- aspekter vedr. guidelines: Evidensbaserede diagnostiske strategier. Vurdering af videnskabelig 

evidens for valg af diagnostiske strategier inkl. kritisk resultatgennemgang i udvalgte artikler 
søgt via "PubMed". 

Form: 

Blanding af katedral undervisning, gruppearbejde og øvelser. Der vil blive anvendt praktiske ek-
sempler, som har haft konsekvenser for klinisk immunologisk praksis. 
 
Projekt 
Projektdelen omfatter i alt 10 arbejdsdage, som kan lægges samlet eller være opdelt i kortere peri-
oder efter en på forhånd fastlagt tidsplan. Projektet tilsigter opnåelse af kompetencer anført i mål-
beskrivelsen for Hoveduddannelsen i klinisk immunologi vedr.: 
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- holde sig ajour med den nyeste viden indenfor de for faget relevante fagområder og udnytte 
den viden ifm. diagnostik og behandling af konkrete patienter 

- foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur 
- foretage en kritisk vurdering af lægelig praksis indenfor klinisk immunologi 
- beherske den lægevidenskabelige forskningsproses 
- redegøre for kilder til bias i klinisk forskning og foreslå metoder til reduktion af deres indfly-

delse, herunder angive principper bag den klinisk kontrollerede, randomiserede, dobbeltblinde 
undersøgelse 

- formidle faglig og videnskabelig information til kolleger og andre personalegrupper på klar og 
forståelig måde 

Projektet skal have en tilpas afgrænsning som sikrer en problemløs gennemførlighed, men kan 
også indgå i en større undersøgelse, som afsluttes med en videnskabelig publikation. 
 
Vejledning 
Forskningstræningsvejlederen udpeges af den lokale uddannelsesansvarlige overlæge, der sammen 
med den uddannelsessøgende yngre læge er ansvarlig for afvikling af det specifikke forsknings-
træningsmodul. Vejlederen skal have udvist forskningsinteresse og kunne dokumentere forsk-
ningserfaring. Aftalen sendes og skal godkendes af den postgraduate kliniske lektor i Region 
Nord. Den skriftlige aftale følger den standardaftale det Regionale Videreuddannelsesråd i Region 
Nord har udarbejdet. 
Vejlederen skal 
- assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
- assistere ved udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet/temadage 
- assistere ved skemalægningen af projektfasen 
- aktivt følge projektfasens udvikling og foretage løbende evaluering 
- formidle fremlæggelse i relevant forum 
Projektet skal afrapporteres skriftligt i form af en poster og den uddannelsessøgende yngre læge 
skal kunne forsvare den mundtligt ifm. en "walk-and-talk" session i relation til session f.eks. ar-
rangeret af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi eller ved kongres eller andet videnskabeligt 
møde. 
Det forventes, at en del de afsatte midler til forskningstræningen udbetales til vejlederen som ho-
norar i størrelsesordenen ca. 5.000 kr. pr. uddannelsessøgende. 
 
Evaluering 
Vejlederen følger og evaluerer ("struktureret observation") løbende den uddannelsessøgende i for-
bindelse med projektet: 
- sikrer sig at projektbeskrivelsen er realistisk 
- medvirker til udarbejdelse af skema over projektfasen 
- evaluerer løbende arbejdsindsatsen i projektfasen 
- evaluerer/sikrer udarbejdelsen af den skriftlige afrapportering (poster) 
- medvirker under fremlæggelsen af den skriftlige/mundtlige fremlæggelse 
 
Nedenstående postgraduate klinisk lektor i klinisk immunologi i Region Nord indstiller hermed, at 
ovennævnte forslag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 
 
 
Skejby Sygehus, 14. august 2006   
 
 
 
Niels Grunnet 
Postgraduat klinisk lektor, overlæge, dr.med. 


