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FORSKNINGSTRÆNINGSMODUL 
PLASTIKKIRURGI 

REGION NORD 

 
Specialets navn: 

Plastikkirurgi 
  

Navn på den/de postgraduate kliniske lektor(er)/ lægefaglig rådgiver:   

Tine Engberg Damsgaard 
Ansættelsessted:  

Plastikkirurgisk afdeling Z, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C 
 
 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Angiv tidspunkt for hvor i hoveduddannelsen forskningstræningsmodulet placeres: 
Forskningstræningsmodulet placeres i det 1.- 3. år af hoveduddannelsen 
  
Angiv uddannelsessteder inden for specialet, hvorpå forskningstræning kan foregå: 
Forskningstræningen vil udgå fra det ene eller det andet hoveduddannelsessted (for uddannelsesøgen-
de i Region Nord vil det være enten Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital eller Pla-
stikkirurgisk afdeling Z, Århus Universitetshospital 
  
Angiv tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet: 
Den individuelle aftale indgås i 2. halvår af hoveduddannelsen 
 

Eventuelle bemærkninger: 
Seneste efter 6 måneder i den plastikkirurgiske hoveduddannelse planlægges forskningstræningsmo-
dulet mellem den kliniske vejleder og den uddannelsessøgende læge. Ved behov kan den uddannelses-
ansvarlige overlæge eller anden vejleder med forskningserfaring og eventuelt den postgraduate klini-
ske lektor medinddrages. Forløbet skal koordineres, således at der udarbejdes et projekt med basis i 
kravene i målbeskrivelsen. Projektet kan have form som et kvalitetssikringsprojekt, en revision af en 
afdelingsinstruks, mini-review, retrospektiv opgørelse m.v. Projektet skal være beskrevet og den skrift-
lige aftale godkendt af den plastikkirurgiske postgraduate kliniske lektor i henhold til aftalen om det 
obligatoriske forskningstræningsmodul i Region Nord, om muligt inden forskningstræningen starter i 
form af grundkurset. 
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Kursus 
Angiv den overordnede ramme for kursusdelen, som indeholder et grundkursus og et specialespe-

cifikt kursus.  
Målene for forskningstræningsmodulet er tæt knyttet til de akademiske kompetencer den kommende 
speciallæge skal tilegne sig. Kompetencerne/målene er beskrevet i Målbeskrivelsen for Plastikkirurgi. 
Det bør tilstræbes at de to kurser gennemføres indenfor det første år i hoveduddannelsen.  
Grundkursus 
Udbydes af Århus Universitet og er fælles for alle specialer. Varighed 3 dage. Der henvises til 
www.health.au.dk for nærmere beskrivelse 
 
Overbygningskursus 
Udbydes af Århus Universitet og er fælles for alle specialer. Varighed 4 dage. Der henvises til 
www.health.au.dk for nærmere beskrivelse (kurset er pt. under udarbejdelse og 1. kursus kan forven-
tes afholdt i efteråret 2006). 
 

Eventuelle bemærkninger: 
Der resterer således yderligere 3 ”kursusdage” foruden de 10 individuelle projektdage. Disse 3 dage 
tænkes udformet som seminardage, enten for de plastikkirurgiske hoveduddannelseslæger eller sam-
men med de øvrige kirurgiske specialer. De tre seminar dage tænkes afholdt på Plastikkirurgisk afde-
ling Z, Århus Sygehus og planlægges af de uddannelsessøgende, forskningsvejlederen, den uddannel-
sesansvarlige overlæge og evt. den postgraduate kliniske lektor, når projekterne er godkendt. De tre 
seminardage kan indeholde projektrelevante studiebesøg (kliniske eller teoretiske forskningsinstitutter) 
eller omhandle projektrelevante emner.  
For plastikkirurgien i Region Nords vedkommende vil forskningstræningsmodulet skulle iværksættes for 
3 uddannelsessøgende i den nærmeste fremtid. De umiddelbart efterfølgende læger i hoveduddannel-
sen vil sandsynligvis være i besiddelse af enten en dr.med.- eller en Ph.D-grad.  
 
Projekt 
Angiv ramme for projektets omfang 
Projektet i forskningstræningsmodulet kan have form som et kvalitetssikringsprojekt, en revision eller 
udarbejdelse af en afdelingsinstruks, mini-review, eventuelt en retrospektiv opgørelse m.v. 

Vejledning 
Angiv den overordnede ramme for vejledningsformen inden for specialet  
Vejledningen vil blive givet af den kliniske vejleder, eventuelt anden forskningsvejleder, suppeleret 
med deltagelse af den uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingens øvrige speciallæger 
 
Evaluering 
Angiv den overordnede ramme for evalueringsformen inden for specialet  
Evaluering af projektet i forskningstræningsmodulet kan foregå som en mundtlig præsentation af pro-
jektet enten ved afdelingens undervisning og/eller som foredrag på Dansk Selskab for Plastik-og Re-
konstruktionskirurgi´s Forårsmøde (tæller som en af de 10 individuelle projektdage). Det skriftlige 
materiale, som er et produkt af projektet skal forinden godkendes af vejlederen og/eller den uddannel-
sesansvarlige overlæge/den postgraduate kliniske lektor. Der skal udfærdiges en skriftlig bedømmelse 
af opgaven/projektet. Denne udfærdiges af vejlederen og/eller den uddannelsesansvarlige overlæge. 
Kompetencerne i målbeskrivelsens afsnit om akademikeren skal være opfyldt (se kapitel 6.6 i Målbe-
skrivelse for Plastikkirurgi). Den uddannelsessøgende læge skal kunne 

1. anvende basal medicinsk statistik og vurdere brugen af statistiske metoder  
2. holde et foredrag og undervise kolleger og andre faggrupper 
3. udarbejde en projektprotokol og gennemføre projektet 

Evalueres ved den mundtlige præsentation og den skriftlige bedømmelse (se ovenfor).  
Såfremt projektets resultater kan publiceres, kan publikationen udarbejdes på et andet tidspunkt og 
ligge uden for målbeskrivelsens rammer.  
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Afsluttende bemærkninger 
Ovenstående forslag forudsætter, at der bliver indgået en aftale med Region Syd om Forskningsmodu-
let og dets tidsmæssige placering, idet lægerne i den plastikkirurgiske hoveduddannelse, har ansættel-
ser i både Region Syd og Nord. Dette for at sikre at uddannelsesbelastningen i Forskningsmodulet for-
deles ligeligt mellem Plastikkirurgisk afdeling Z, Odense Universitetshospital og Plastikkirurgisk afdeling 
Z, Århus Sygehus. 

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

slag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 

 

 

29. august             Tine Engberg Damsgaard 
Dato  Underskrift 
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