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Standard for udformning af lægefaglig indstilling til det obligatoriske forsknings-
træningsmodul i Region Nord. 
 
Specialets navn:  
Neurologi 
  

Navn på den/de postgraduate kliniske lektor(er)/ lægefaglig rådgiver:   
Michael Nielsen, ledende overlæge, PKL 
 
Ansættelsessted:  
Neurologisk Afdeling, Aalborg Sygehus 
9100 Aalborg 
e-mail: michael.nielsen@aas.ja.dk 
 
 
 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningsmodulet består af 2 teoretiske moduler samt gennemførelse af et mindre pro-
jekt: 
 

a. Modul 1 (3 dage):  
    3. år af Hoveduddannelsen 
 
b. Modul 2, specialespecifikt teoretisk modul (4 dage):  
    3. år af Hoveduddannelsen 
 
c. Projektgennemførelse (10 dage):  
    Ved starten af 4. år i Hoveduddannelsen. Afdelingen, hvor forskningstræningen er forankret,       
     kan vælge at afvikle de 10 dage som spredte eller sammenhængende hele eller halve dage, dog   
     således at forskningstræningen kan være afsluttet og godkendt senest 6 måneder før afslutning- 
     en af det 4. år. 
 
Det er tilstræbt at planlægge forskningstræningsmodulets afvikling, så det sammen med de øvrige 
obligatoriske kurser fordeles tilnærmelsesvist jævnt over de 4 års ansættelse (se nedenstående 
skema over obligatoriske kurser). 
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Oversigt over obligatoriske kurser i løbet af den neurologiske Hoveduddannelse: 
 

kursustype 1.år FBE 2.år Suppl. 3.år HSE 4.år FBE 
 
Generelle LAS 2 

(4) 
 LAS 3 

(4) 
Specialespecifikke   210 timer 

(30) 
 

Forskningstræning  Modul 1 (3) 
Modul 2 (4) 

Projekt 
(10) 

 

Kursusdage pr. 
½-års ansættelse 

4 7,5 7,5 7,5 7,5 3 + 4 10 4 

Kursusdage pr. 
Helårs ansættelse 

11-12 15 14-15 14 

 
I parentes: antal dage 
De specialspecifikke 30 kursusdage er i skemaet jævnligt fordelt over 4 ½-års perioder, den fakti-
ske fordeling kan variere mellem de uddannelsessøgende. Men en jævn fordeling tilstræbes. 
 
 

Hoveduddannelsesforløbene i Region Nord (p.t. 5 årlige forløb) er opbygget efter samme model: 
 
1. år FBE (Aalborg (2), Viborg (2) eller Holstebro (1) 
2. år supplerende uddannelse (psykiatri 3 måneder, neurokirurgi 3 måneder, 
   klinisk neurofysiologi 6 måneder) 
3. år HSE (Århus (5)) 
4. år FBE – retur til samme FBE som i 1. år 
 
Ved drøftelse i specialets følgegruppe er det fundet hensigtsmæssigt at projektet gennemføres på 
FBE i starten af 4. år, idet den uddannelsessøgende læge på dette tidspunkt vil have et tilstrække-
ligt bredt og højt erfaringsgrundlag for at kunne gennemføre et relevant projekt med udgangs-
punkt i den kliniske hverdag. 
  
Aftale om forskningstræningens projekt skal indgås i løbet af 1. år, senest i 2. år, af Hoveduddan-
nelsen. I 2. år er den yngre læge væk fra specialets afdelinger i supplerende uddannelse, men det 
vurderes at være praktisk muligt at den uddannelsessøgende læge og dennes forskningsvejleder 
kan være i kontakt omkring indgåelse af aftale om forskningstræningsmodul.  
 
Kursus 
 
Grundkursus (Modul 1) 
Kursus i videnskabelige metoder – Modul 1 på tre dage varetages af Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Undervisningen finder sted i Århus og Aalborg. 
Kurset bygger videre på de forudsætninger, som yngre læger har erhvervet fra Universitetet. 
Kurset skal danne grundlag for udarbejdelsen af det selvstændige skriftlige projekt. 
 
Kurset varer 3 dage og tilmelding bør ske, således at grundkurset kan være afsluttet i løbet 
af de første 6 måneder i hoveduddannelsens 3. år. 
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Tilmelding: http://www.health.au.dk/uddannelse/evu/andenevu/laegeevu 
 
Kursets formål er at tilvejebringe den nødvendige grundlæggende teori for at Målbeskrivel-
sens kompetence vedrørende den generelle akademikerrolle kan opfyldes: 
 
  Mål                   Eksempler                                   Læringsstrategier Evalueringsmetoder 
 
 

Specialespecifikt kursus (Modul 2) 

Kursets formål er at tilvejebringe det nødvendige teoretiske grundlag for at Målbeskrivelsen 
kompetence vedrørende akademikerrollen specifikt for neurologi kan opfyldes, samt at præsente-
re de uddannelsessøgende for væsentlige sider af neuroforskning i Danmark mhp. at skabe inspi-
ration for egne forskningsprojekter: 
 
 Mål                         Eksempler                                         Læringsstrategier    Evalueringsmetoder 
 

 
 
 
Kurset vil blive tilrettelagt som et nationalt årligt tilbagevendende kursus af kursusledelsen for de 
specialespecifikke teoretiske kurser med reference til Dansk Neurologisk Selskabs Uddannelses-
udvalg, som godkender kursets indhold.  
 
Indtil et sådant kursus er oprettet, kan deltagelse i det tværfaglige 4-dages overbygningsmodul i 
Region Nord erstatte det specialespecifikke kursus. 
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Projekt 
Projektets problemformulering skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra uddannelsesstedet, 
og kan have karakter af 
 

1. udarbejdelse af en forsøgsprotokol 
2. udarbejdelse af kasuistik  
3. udarbejdelse af oversigtsartikel  

 
Vejleder for forskningstræningen er ansvarlig for at der udarbejdes en skriftlig aftale om forsk-
ningstræningsforløbet i samarbejde med den uddannelsessøgende. Skemaet ”Aftale om det obli-
gatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord” skal benyttes (skema kan downloades fra : 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/Forskningstraening) 
Af skemaet fremgår de nærmere forhold vedrørende honorering af vejleder m.m. 
Aftalen attesteres af den uddannelsesansvarlige overlæge. Aftalen sendes til specialets PKL, som 
godkender aftalen med det formål at sikre en ensartethed i projekterne i regionen.  
 
Vejledning 
Den uddannelsesansvarlige overlæge er i samråd med den uddannelsessøgende ansvarlig for at 
udpege en vejleder for forskningsprojektet. Forskningsvejlederen skal have dokumenterede 
forsknings- og gerne vejlederkompetencer. Vejlederen udpeges på den afdeling hvor projektet er 
forankret, men vejlederen kan – hvis hensynet til projektets indhold eller selve vejledningen tilsi-
ger det - udpeges på en anden afdeling.  
 
 

Evaluering 
Som afslutning på Forskningstræningen skal resultatet fremlægges mundtligt, f.eks. ved en lokal 
eller regional/national lægesession. Det tilstræbes, at fremlæggelsen har en form svarende til Plat-
form Præsentationer (10-15 minutter efterfulgt af spørgsmål). 
Forskningsvejlederen skal overvære præsentationen.  
 
Der skal tillige udarbejdes en skriftlig redegørelse for projektets formål, dets forløb og de væsent-
ligste resultater. Redegørelsen må maksimalt have et omfang sv.t. 5 A4 sider, 1½ linieafstand. 
Den skriftlige redegørelse skal udfærdiges efter samme princip som en videnskabelig artikel, inkl. 
litteratur reference (maks. 10).  
Den skriftlige redegørelse evalueres af den Postgraduate Kliniske Lektor. 
 
Såvel den mundtlige præsentation som den skriftlige redegørelse vurderes som godkendt/ikke 
godkendt. Som kriterium for at godkende projektet indgår, at den uddannelsessøgende ved sin 
mundtlige og skriftlige fremlæggelse kan demonstrere kendskab til forskningens forskellige faser 
og principper (herunder relevant litteratursøgning og diskussion af projektets resultater) samt 
formår at fremlægge projektet i et klart sprog. 
 
Endelig skal Modul 1 og 2 være gennemført med attestation af kursuslederen. 
Afsluttende bemærkninger 
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Nedenstående postgraduate lektor(er)/lægefaglig rådgiver indstiller hermed, at ovennævnte for-

slag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
 
 
16. oktober 2006                 Michael Nielsen 
Dato  Underskrift 
 
 
__________________ ____________________________________________________ 
Dato  Underskrift 

 

 


