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Fuld eller delvis dispensation for forskningstræning 
i speciallægeuddannelsen 

 
Vejledning 
 
Videreuddannelsessekretariatet dispenserer iht. Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for den 
obligatorisk forskningstræning i speciallægeuddannelsen” af 02. april 2014 for hele eller dele 
af forskningstræningen i speciallægeuddannelsen ved allerede opnåede akademiske 
kompetencer. Dispensation giver ikke adgang til tidsmæssig forkortning af 
hoveduddannelsen. 
 
Ansøgningen sendes til videreuddannelsessekretariatet (VUS@stab.rm.dk) vedlagt relevante 
bilag.  
 
Fuld dispensation for forskningstræning 
 
Læger, som har opnået ph.d.-grad eller har en godkendt disputats fra et dansk 
sundhedsvidenskabeligt fakultet, skal ikke gennemføre forskningstræning.  
Såfremt ph.d. eller doktorgraden er erhvervet før ansøgt hoveduddannelse, tildeles 
dispensation automatisk som en del af ansættelsesproceduren ved tildeling af et 
hoveduddannelsesforløb. Såfremt lægen har gennemført forskeruddannelse i udlandet, der 
svarer til en dansk ph.d-grad kan der ligeledes gives dispensation fra forskningstræningen. 
 
Erhverves ph.d- eller doktorgraden efter påbegyndt hoveduddannelse, men inden afslutning 
heraf, skal lægen selv udfylde en ansøgning om dispensation fra forskningstræningsmodulet 
og indsende ansøgningen til Videreuddannelsessekretariatet. Bevis for ph.d. eller doktorgrad 
skal vedlægges. 
 
Hvis alle fire delelementer i den delvise dispensation er opfyldt ud fra en konkret vurdering, 
kan der gives fuld dispensation for akademiske meritter og forskningsmetode. 
 
Delvis dispensation for forskningstræning 
 
Med delvis dispensation forstås dispensation for en eller flere af følgende fire elementer: 
Teoretisk modul I, Teoretisk modul II (eller tilsvarende specialespecifikke kurser), 
Selvstændigt projekt og Mundtlig fremlæggelse. Ansøgning herom indsendes til 
Videreuddannelsessekretariatet vedlagt relevant dokumentation.  
 

- Læger som tidligere har gennemført forskningstræningskurserne modul I eller II kan 
få dispensation herfor. 

- Læger, der har gennemført prægraduat forskningsår kan få dispensation fra 
forskningstræningskursus modul I eller tilsvarende specialespecifikt kursus. 

- Læger som har gennemført andre videnskabelige metodekursuser kan efter ansøgning 
og konkret vurdering fra Videreuddannelsessekretariatet og specialets postgraduate 
kliniske lektor tildeles dispensation fra hele eller dele af det teoretiske 
forskningstræningsforløb. 
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- Læger som har gennemført forskning indenfor specialet, som har resulteret i 
godkendte (peer review) artikler eller poster på international konference (mindst én 
som 1. forfatter eller mindst tre som medforfatter) kan efter ansøgning tildeles 
dispensation for det selvstændige projekt og fremlæggelsen. Dokumentation i form af 
abstracts/PubMed-oversigt skal vedlægges.  
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Skema til meddelelse om dispensation for forskningstræning 
 

Lægens navn: 
 

 
 

Lægens Cpr.nr.: 
 

 
 

 
 

Fuld dispensation (sæt kryds) 
Ph.d. opnået: 
(Dato og universitet) 

 
 

Dr. med. opnået: 
(Dato og universitet) 

 
 

Konkret individuel vurdering af 
samlede akademiske meritter og 
forskningsmetodolgiske kurser 
(skal ledsages af følgeskrivelse) 

 
 

Godkendelse 
Godkendt af 
Videreuddannelsessekretariatet 
 
 
 
 

(Dato, stempel og underskrift) 
 
 
 
 

 
 

Delvis dispensation (sæt kryds) 
Modul I  
Modul II  
Selvstændigt projekt  
Mundtlig fremlæggelse af projektet  
Godkendelse 
Godkendt af 
Videreuddannelsessekretariatet 
 
 

(Dato, stempel og underskrift) 
 
 
 
 
 
 

 
Det Regionale Videreuddannelsesråd for læger i Region Nord giver hermed ovenstående 
læge dispensation for forskningstræningsforløbet under hoveduddannelsen i henhold til 
Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i 
Speciallægeuddannelsen” af 02.04.2014. Denne dispensation skal vedlægges ansøgning 
om speciallægeautorisation.  
 




