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Specialets navn: Intern medicin:Gastroenterologi og Hepatologi 
Postgraduate kliniske lektor:  Jens Frederik Dahlerup 
Ansættelsessted: Medicinsk afdeling V, Århus Sygehus, NBG/ Århus Universitetshospital 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningsmodulet placeres i: 

 
Blokkene Hjørring-Ålborg-Hjørring-Ålborg; Viborg-Ålborg-Viborg-Hjørring; Randers-Ålborg-
Randers-Ålborg; Herning-Århus-Herning-Århus, Silkeborg-Århus-Silkeborg-Århus; Randers-
Århus-Randers-Århus samt Viborg-Århus-Viborg-Århus 

 

Forskningstræning kan foregå ved: 

Alle afdelinger, der indgår i ovenstående hoveduddannelsesforløb. Praktisk vil det være efter før-
ste fase (efter de første 15 måneders uddannelse på funktionsbærende enhed) at forskningstrænin-
gen påbegyndes og herefter kan foregår dels ved de højtspecialiserede og de funktionsbærende 
enheder/afdelinger, der indgår i hoveduddannelsen. 
 
Den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet skal være indgået senest måned 24 i ho-

veduddannelse med plan for hvornår den teoretiske del (kurserne) og den praktiske del foregår. 

Den samlede forskningstræning skal være afsluttet senest 6 måneder før hoveduddannelsesforlø-

bet er færdigt.. 

Kursus 

Kursusdelen består af i alt 10 dage med teoretisk kursusvirksomhed bestående af et  3 dages 
grundkursus , 4 dages overbygningskursus samt 3 dage individuelt arrangerede kursusvirksomhed 
 

1. Grundkursus: 

Fælles 3 dages introduktionskursus til forskningstræning arrangeret af Århus Universitet. 
 
2. Overbygningskursus kursus: 

I alt 4 kursusdage som et fælles kursus indenfor det intern medicinske område der afholdes i 
regionalt/landsdækkende regi med følgende indhold: 
• Formål:Introduktion til det intern medicinske forskningsfelt. 
• Indhold:Forventes at give indsigt og overblik over det intern medicinske områdes  både kvantitative og kva-

litative metoder samt spændvidden i forskningsfeltet fra biologisk grundforskning til medicinsk teknologi 
vurdering og kvalitetssikring 

• Form Forventes at blive eksternat 
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• Varighed  

samlet i alt 7 dage 
• Tilknytning til kursusudbydere angives: 

Kursusudbyder vil være et eller flere af de videnskabelige selskab indenfor det intern medicinske om-
råde på regionalt/nationalt plan. 

 
 
3. Individuelt arrangerede kursusvirksomhed (3 dage): 

Dette kan omfatte følgende: 
• Deltagelse i kongresser/ workshop/seminarer (regionalt/nationalt og internationalt) samt årsmøde indenfor 

det gastroenterologiske og hepatologiske specieale  

• Fremlæggelse af projektet på det nationale årsmøde i specialet 

Projekt 
Selve projektarbejdet omfatter 10 arbejdsdage, heraf én til fremlæggelse og slutevaluering. Dage-
ne kan lægges samlet eller spredt ud over en konkret periode, dog i begge tilfælde skemalagt ved 
projektfasens begyndelse.  
 
Projektet kan omfatte  

- procesforskning med validering og vurdering af diagnostiske og behandlingsmæssige pro-
cedurer 

- Vurdering af medicinsk evidens i forbindelse med  revision af eksisterende kliniske vej-
ledninger/udarbejdelse af ny vejledninger (eventuelt på regional/landsplan) 

- opgørelse af behandlingsresultater 
- epidemiologisk beskrivelse af regional eller afdelingsbaseret aktiviteter 
- andre relevante emner efter godkendelse af den postgraduate lektor 

 
Projektet skal afrapporteres kort (mellem 3 til højst 10 A-4 sider) skriftligt i en form der indbefat-
ter: formål, introduktion (baggrund), metodebeskrivelse (data-indhentning), resultater, diskussion 
og referencer.  
 
Rapporten skal indsendes til den Pædagogisk Udviklende Funktion og skal gøres tilgængelig på 
afdelingens webside. 
 
Der skal desuden foretages en mundtlig afrapportering i et relevant forum såsom ved de i hovedu-
dannelse deltagende afdelingers undervisningskonferencer og/eller ved det fælles årsmøde for 
Dansk Gastroenterologisk  Selskab og Dansk Hepatologisk Selskab. 
 
Det anbefales at der desuden fremstilles en synopsis i posterform, som kan anvendes ved samlede 
oversigter over den regionale eller nationale aktivitet i forskningstræningsmodulet. 
Vejledning 
Der skal senest i måned 18 udpeges en ad hoc vejleder med dokumenteret forskningsinteresse og 
med tilknytning til den afdeling hvor arbejdet gennemføres. 
Vejlederen skal 

- assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projekt 
- assistere ved udvælgelse af relevant specialespecifik kursusaktivitet 
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- assistere ved skemalægningen af projektfasen 
- aktivt følge projektfasens udvikling og evaluere proces /resultat 
- formidle fremlæggelse i relevant forum 

 
Vejlederen og projektbeskrivelsen skal godkendes af fagets postgraduate kliniske lektor. 
 

Evaluering 
 
Evalueringen udføres løbende  under vejledningen.  
 
Vejlederen udfærdiger et kort godkendelsesdokument, bestående af. 

- Kursusoversigt 
- Skema over projektfasen 
- Evaluering af arbejdsindsatsen i projektfasen (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 
- Evaluering af den skriftlige rapport (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 
- Evaluering af den mundtlige fremlæggelse (tilfredsstillende eller utilfredsstillende) 

 
Dokumentet vedlægges rapporten. 
 

Afsluttende bemærkninger 

 
Det intern medicinsk område har fælles forskningsmetodik og problemformulering hvorfor det 
anses for vigtigt at overbygningskurset afholdes via deltagelse i det forventede fælles kursus  for 
det medicinske område. Dette vil tillige sikre en kontinuerlige kursusaktivitet mindst 2 gange år-
ligt. Dette kan ikke sikres hvis specialet intern medicin: gastroenterolog og hepatologi alene skul-
le lavet et specialespecifik overbygningskursus i regionen. 

Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed at ovennævnte forslag til forskningstræ-

ningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
 
11. juni 2006 
__________________ ________________Jens Frederik Dahlerup________________________ 
Dato  Underskrift 
 

 


