
Nationalt forskningstrænings modul, 
pædiatri 
Tidspunkt og varighed 
Der er afsat i alt 20 dage til forskningstræning: Grundkursus (3), internat (2+2), forberedelse til internat (2), 

selvstændigt arbejde (10) samt evalueringsdagen (1). Der er internatdage den 13-14/11 2017 og 19-20/3 

2018. Evalueringsdagen er primo maj/juni 2018 ved DPS Børnedage.  

Målgruppe 
Målgruppen er læger, som startede i hoveduddannelse i 2015 (eller før). Modulet er planlagt sådan, at der 

helst ikke skal være andre U-kurser i samme semester. Læger som startede senere kan optages, hvis der er 

plads på modulet.  

Forskningstræning er obligatorisk, og modulet skal være godkendt 6 måneder før afslutning af 

hoveduddannelsen. Grundkursus skal gennemføres før det specialespecifikke modul. Tilmelding til 

grundkurset (modul I) foregår separat.  

Læger med Ph.d. eller dr. med. grad kan få dispensation for deltagelse. Læger som har gennemført et 

forsknings år kan få dispensation for grundkursus.  

Til dig, som vil arbejde med en patientserie 
Sundhedsstyrelsen skal ifølge sundhedsloven § 46, stk. 2 godkende videregivelse af 

patientjournaloplysninger til brug for et konkret forskningsprojekt. Se mere på Styrelsen for patientsikkerheds 

hjemmeside. Ansøgning kan sendes pr mail. Den gennemsnitlige behandlingstid er 10-20 uger. Hvis du 

ønsker at få videregivet journaloplysninger til dit projekt skal du derfor være ude i god tid. 

Sted 
Forskningstræningsmodulet i pædiatri er nationalt og internatdagene afholdes på Hotel Ry i Ry ved 

Skanderborg. Evalueringsdagen foregår som en del af DPS Børnedage. 

Tilmelding 
Tilmelding til kursusleder Peter Toftedal på e-mail: peter.toftedal@rsyd.dk Tilmeldingsfrist: 11. oktober 2017. 

Delkursusledere 
Birgitte Mahler, Aarhus Universitetshospital, Peter Toftedal, H. C. Andersen Børnehospital og Grete 

Teilmann, Nordsjællands Hospital, Hillerød  

Aftaler som du skal træffe 
1. Du skal hurtigst muligt tilmelde dig et grundmodul i din videreuddannelsesregion, for dette henvises til 

videreuddannelsesregionernes hjemmeside.  

2. Du skal meddele arbejdspladsen din deltagelse og aftale tidspunkter for afvikling. Dette er særlig vigtigt, 

hvis du skifter ansættelsessted, mens du er i gang med forskningstræningsmodulet. 

3. Du skal hurtigst muligt finde en vejleder med forskningserfaring på ph.d.-niveau, og skrive en aftale, som 

din vejleder og din PKL/PUF-lektor underskriver. 

4. Du skal medtage den underskrevne aftale til forskningstræningsmodulet. 

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/patientjournaloplysninger
http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/patientjournaloplysninger

