
Indstilling/Forskningstræning
Klinisk Onkologi - 20. sept. 2006/tp

Til
Den Lægelige Videreuddannelse i Region Nord
Att.: Fuldmægtig Louise Ægidius

Der fremsendes hermed indstilling vedrørende:

Forskningstræning i Klinisk Onkologi

Såfremt der ønskes supplerende oplysninger står jeg selvfølgelig til dispostion.

den 20. september 2006,

Med venlig hilsen

Torben Palshof
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Det overordnede formål er:
at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden til kritisk vurdering samt
evaluering af etableret praksis.

Modulopbygning:

Grundkursus i videnskabelige metoder 3 dage Obligatorisk indhold
Udbydes af Århus Universitet
Afholdes 2 gange årligt

Overbygningskursus 7 dage Arrangeres individuelt

Projektfase 10 dage Arrangeres individuelt

Baggrund for indstilling:
Der vil overordnet blive lagt vægt på, at der opnås kompetence til selvstændig kritisk evalue-
ring af etableret praksis - fx kliniske retningslinier - således at projektet bl.a. omfatter en gen-
nemgang af det evidensbaserede grundlag.
I projektfasen integreres følgende elementer: supplement af relevant teoretisk viden, opsøg-
ning og vurdering af det faglige grundlag samt mulighed for udvikling af ny viden - dvs.
anbefaling om revision af de analyserede retningslinier.
Det vurderes, at den samlede tidsramme til forskningstræning generelt ikke rummer mulig-
hed for gennemførelse af projekter fra et  “de novo” grundlag.
Det forventes, at mindre end halvdelen af læger i hoveduddannelsen vil skulle gennemgå
forskningstræning.

Overbygningskursus:
Dette vil blive tilrettelagt individuelt - baseret på projektets karakter samt behov/ønske om
supplerende almen/specialeorienteret teoretisk/praktisk viden.
Hovedleverandøren hertil vil bl.a. være den nyoprettede Danske Forskerskole i Klinisk Onko-
logi (DAFKO) - samt nationale/internationale kursustilbud.
Der vil aktuelt ikke blive nyetableret specialespecifikke/generelle kurser, idet det vurderes, at
det samlede tilbud herom vil kunne imødekomme de individuelle ønsker.
Tidsrammen for dette modulelement vil sædvanligvis være 7 dage - men kan variere afhæn-
gig af projektets karakter og kursistens behov/ønsker.

Projektdelen:
Denne vil sædvanligvis omfatte 10 dage - og kan afvikles enten samlet eller spredt.
Foruden de kompetencegivende elementer skal tidsrammen give mulighed for udarbejdelse
af rapport  ligesom der skal afsættes 1 dag til afrapportering.
Det samlede projektforløb vil blive løbende evalueret af vejleder.
I de fleste tilfælde vil det tilstræbes at projektet viderebearbejdes - udenfor modulets tids-
ramme - til præsentation som et videnskabeligt skriftligt arbejde/foredrag/poster.

Modul for Forskningstræning i Klinisk Onkologi
Udarbejdet af postgraduat klinisk lektor Torben Palshof
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Formalia:
Vejleder udpeges snarest  - og senest 18 måneder efter påbegyndelse af hoveduddannelses-
forløbet. Denne skal have dokumenteret forskningskompetence.
Det vil blive tilstræbt, at opgaven varetages af en yngre læge med en relevant akademisk grad
i samarbejde med senior vejleder.
Ansvaret for det samlede forløb af modulet for forskningstræning er forankret i den afdeling, i
hvilken hoveduddannelsen er forankret.
Projektet og den tilknyttede vejler skal godkendes af afdelingens forskningsansvarlige samt
den postgraduate kliniske lektor.
Slutevaluering gennemføres i henhold til standardaftalen herom.
De samlede kursus/vejlederaktiviteter afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme.
Ansøgning om dispensation for hele eller dele af modulet indsendes snarest efter påbegynd-
else af hoveduddannelsen - i henhold til den foreliggende procedure herfor.
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