
Lægefaglig indstilling til det obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord. 

 

Speciales navn:   Klinisk Mikrobiologi 

Postgraduat klinisk lektor:  Kurt Fuursted 

Ansættelsessted:   Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus, 8200 Aarhus N.  

Tlf: 8949 5604 ; Fax: 8949 5611 ; Email: kurt@fuursted.dk 

 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Fra ½ - 3 1/2 år inde i hoveduddannelsesforløbet med en varighed på 12-24 mdr. 

 

Uddannelsessteder hvorpå forskningstræningsmodulet kan foregå 
Forskningstræningen kan foregå på de kliniske mikrobiologiske afdelinger på Aalborg Sygehus, 

Herning Centralsygehus, Skejby Sygehus, og Viborg 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. 
Kursus-aktiviteten består af et 3 dages grundkursus, et 4 dages overbygningskursus samt et 3 dages 

individuelt arrangeret kursusforløb, og 1 dag til fremlæggelse og evaluering af projektopgaven. 

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  

videnskabelig metode, udbudt af Aarhus Universitet  
Individuelt arrangeret kursusforløb: 

Arrangeres og tilrettelægges af vejlederen og foregår over 3 dage på uddannelsesstedet. 
Formål  

1) Udbygge de teoretiske forskningskompetencer, der er erhvervet på grund- og overbygnings-

kurserne. 

2) Opøve kompetencer, der vil være befordrende for den praktiske del af forskningstræningen. 

3) Synliggøre forskningens betydning for klinisk praksis og egen karriere, og 

4) stimulere til forskningsaktivitet. 

Indhold   

Der vil blive afholdt kursus med følgende overordnet indhold: 

- projektdesign i relation til klinik mikrobiologisk forskning.  

- projektstyring/monitorering inkl. behandling og validering af egne forskningsresultater samt 
databasedesign og vedligeholdelse. 

- vurdering af foreliggende forskningsresultater. 

- 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 i vid udstrækning blive 

anvendt praktiske eksempler, som har haft konsekvenser for klinik mikrobiologisk praksis.  

 

Projekt 
Projektdelen omfatter i alt 10 arbejdsdage, som kan lægges samlet eller være opdelt i kortere pe- 

rioder efter en på forhånd fastlagt tidsplan. Projektet tilsigter opnåelse af kompetencer anført i 

målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen i Klinisk Mikrobiologi vedrørende akademiker-rollen.  

Det drejer sig specifikt om følgende kompetencer og konkretiseringer: 
1) Formulere en problemstilling og opstille en hypotese, herunder kunne identificere  



manglende viden og opstille en klinisk problemstilling, opstille relevant hypotese, og på basis heraf 

udarbejde en projektbeskrivelse, kunne stå for afvikling af projektet  

2)  Søge viden, vurdere viden og konkludere, herunder kunne foretage litteratursøgning,  

kritisk vurdere videnskabelig litteratur og lærebøger og kunne uddrage essensen heraf og levere en 

samlet konklusion. 

3)  Formidle et budskab, herunder kunne formidle et videnskabeligt budskab til kolleger  

og andet personale, forberede og forsvare en poster 
 

Projektet kan være et kvalitetssikringsprojekt, et udviklingsprojekt, evidensbaseret gennemgang af 

litteraturen eller lignende og kan f.ex omfatte: 

- klinisk vejledning vedrørende en procedure i afdelingen 

- epidemilogisk eller anden opgørelse med anvendelse af allerede etablerede informationsbanker og 

kliniske databaser 

- forbedret ætiologisk diagnostik gennem udvikling af nye analysemetoder 

- forskning i nye patogener (”emerging pathogens”) 

- forskning i infektionshygiejniske problemstillinger  

-  andre relevante emner efter godkendelse af den postgraduate lektor  

 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 
Forskningstrænings-vejlederen udpeges af den lokale uddannelsesansvarlige overlæge der sammen 

med den uddannelsessøgende yngre læge er ansvarlig for afvikling af det specifikke 

forskningstræningsmodul. Vejlederen skal have udvist forskningsinteresse og kunne dokumentere 

forskningserfaring. 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   

- 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 kunne forsvare den mundtligt i forbin-

delse med en ”walk-and-talk” session i relation til selskabets årlige faglige møde på Sandbjerg Slot.  

Det forventes, at en del af de afsatte midler til forskertræningen udbetales til vejlederen som honorar 

i størrelsesordenen ca. 2500 kr/uddannelsessøgende. 
 

Evaluering 
Vejlederen følger og evaluerer (”struktureret observation”) løbende den uddannelsessøgende i 

forbindelse med projektet:  

- sikrer sig at projektbeskrivelsen er realistisk 

- sikrer at kursusaktiviteten følges 

- medvirker til udarbejdelse af skema over projektfasen.   

- evaluering 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 klinik mikrobiologi i Region Nord indstiller  

hermed, at ovennævnte forslag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 

Skejby 1. maj 2006      Kurt Fuursted 

Postgraduat klinisk lektor, overlæge, dr. med.  


