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________________________________________________________________________________ 
 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Angiv tidspunkt for hvor i hoveduddannelsen forskningstræningsmodulet skal placeres: 

Forskningstræningsmodulet gennemføres under de første 2½ år af hoveduddannelsesforløbet. 
 
Angiv uddannelsessteder inden for specialet, hvorpå forskningstræning skal foregå: 

Forskningstræningsmodulet gennemføres tidsmæssigt mens den uddannelsessøgende er ansat på 
den højt specialiserede enhed i Århus eller Aalborg. 
 
Angiv tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet: 

Den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet skal være indgået og godkendt i løbet af 
hoveduddannelsens første 6 måneder. 
________________________________________________________________________________ 
 
Kursus 
Angiv den overordnede ramme for kursusdelen, som indeholder et grundkursus og et 

specialespecifikt kursus 

Kurset består af 3 dages grundkursus og 7 dages specialespecifikt kursus. 
 
Grundkursus 

Grundkurset udbydes af Århus Universitet, det er fælles med andre medicinske specialer i Region 
Nord og har en varighed på 3 dage. Kurset udbydes løbende i Århus og Aalborg. Oplysning om 
tidspunkter for kursus afholdelse og tilmelding via: 

www.videreuddannelsen-nord.dk 
Forskningstræning 
Link 

 
Specialespecifikt kursus 

Det specialespecifikke kursus omfatter 3 dages landsdækkende kursus. Dette fordeler sig på 2 dages 
internatkursus i begyndelsen af forskningstræningsperioden samt én senere opfølgende dag. 
Med udgangspunkt i de uddannelsessøgendes projekter uddybes generelle metodologiske problemer 
indenfor forskning i øjensygdomme. Kurset arrangeres af regi af DOS og tænkes arrangeret af 
overlæge dr.med Morten LaCour, Øjenafdelingen, i Herlev. 
Det speciale specifikke kursus består endvidere af 4 dages individuelt kursus for den enkelte 
studerende. Dette planlægges mellem den enkelte uddannelsessøgende og dennes vejleder og tager 
udgangspunkt i det konkrete forskningsprojekt. Det er meningen at dette kursus skal fokusere på 



principielle og teoretiske aspekter af den enkeltes forskningsprojekt. Kurset initieres af vejlederen 
og omfatter selvstændige og specifikt udpegede elementer indenfor forskningsprojektets emnekreds. 
 
Projekt 
Angiv ramme for projektets omfang 

Projektet omfatter i alt 10 arbejdsdage som kan lægges samlet eller være opdelt i kortere perioder 
efter en på forhånd fastlagt plan. 
Projektet skal være forankret i den kliniske hverdag og have form af en klinisk vejledning 
vedrørende en procedure i afdelingen, et kvalitetssikringsprojekt, et udviklingsprojekt, 
evidensbaseret gennemgang af litteraturen eller lignende. 
 
Den skriftlige rapport skal være opbygget som en videnskabelig publikation med introduktion 
(baggrund, formål og eventuelt forskningsspørgsmål), metode, resultater, diskussion samt 
konklusion og perspektiver. Den skriftlige rapport skal højest fylde 3 A4 sider, 1½ linieafstand, 
eksklusivt forside, skemaer og referencer. Er der tale om instruks/klinisk forskrift, vedlægges 
denne.  
 
Rapporten fremlægges for afdelingens læger og det tilstræbes at dette sker ved et af de fælles årlige 
møder mellem øjenafdelingerne i Århus og Aalborg. 
 
Vejledning 
Angiv den overordnede ramme for vejledningsformen inden for specialet 

Der skal senest ved udgangen af hoveduddannelsens første halvår være udpeget en vejleder for 
forskningsmodulet med dokumenteret forskningserfaring. Vejlederen skal være ansat ved den 
afdeling, hvor forskningstræningsmodulet gennemføres.  
 
Der skal inden påbegyndelse af forskningstræningsmodulet være indgået en skriftlig aftale mellem 
den uddannelsessøgende læge og vejlederen. Der skal som hovedregel benyttes standardaftale 
udarbejdet af Videreuddannelsessekretariatet (www.videreuddannelsen-nord.dk) 
 
Vejlederen skal 
 assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
 assistere ved udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet 
 assistere ved skemalægning af projekt 
 aktivt følge projektfasens udvikling og foretage løbende evaluering 
 formidle fremlæggelse 
 
Vejlederen og projektbeskrivelsen skal godkendes af fagets postgraduate lektor. 
 
Evaluering 
Angiv den overordnede ramme for evalueringsformen inden for specialet 

Projektet afrapporteres såvel mundtligt som skriftligt. 
 
Den mundtlige afrapportering sker ved et foredrag af passende længde for afdelingens læger samt 
udfra den løbende evaluering af vejlederen under projektet. Den skriftlige evaluering tager 
udgangspunkt i den udarbejdede rapport.  
 
 



 
Afsluttende bemærkninger 
Dansk Oftalmologisk Selskab støtter det skitserede forskningsforløb som i hovedtrækkene er ens i 
alle 3 uddannelses regioner. 
 
Den 6. september 2006 


