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Standard for udformning af lægefaglig indstilling til det obligatoriske forsknings-
træningsmodul i Region Nord. 
Den lægefaglige indstilling udfærdiges på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinier for 

det obligatoriske forskningstræningsmodul i speciallægeuddannelsen samt Det Regionale 

Videreuddannelsesråd for lægers retningslinier for forskningstræningsmodulet.  

Indstillingen bør have et omfang af maksimalt 2 A4-sider.  
 
Specialets navn: Neurokirurgi 
 
  

Navn på den/de postgraduate kliniske lektor(er)/ lægefaglig rådgiver:  Per Bjerre 
 
 
Ansættelsessted: Neurokirurgisk Afdeling, Århus Sygehus 
 
 
 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Angiv tidspunkt for hvor i hoveduddannelsen forskningstræningsmodulet placeres: 

Hoveduddannelsen er inddelt i neurologi (6 mdr), fase 1 og 2 (hver 14 mdr. på stamafdelingen) 
og fase 3 (14 mdr. på regionens naboafdeling). 
Forskningstræningsmodulet er placeret i fase 1 eller 2 og skal være gennemført ved starten af fase 
3 (men ikke nødvendigvis færdigevalueret).  
 
  
Angiv uddannelsessteder inden for specialet, hvorpå forskningstræning kan foregå: 

Neurokirurgisk Afdeling, Århus Sygehus og Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Sygehus.  
 
  
Angiv tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet: 

Inden afslutning af fase 1. 
 
 
Eventuelle bemærkninger: 

Det fremgår, at stamafdelingen har ansvaret for modulets gennemførelse. Grundet fåtallet af kur-
sister kan det være hensigtsmæssigt (af hensyn til fællesskab med Region Syd og Øst) at plan-
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lægge evalueringsdelen (vide infra) til et seminar hvert eller hvert 1 ½ år. 
 

Kursus 
Angiv den overordnede ramme for kursusdelen, som indeholder et grundkursus og et specialespe-

cifikt kursus.  
 
Grundkursus 

• Formål At give en generel oversigt/gennemgang af basale forskningsmetoder og forsk-
ningens redskaber. 

 
• Indhold Der henvises til kursusprogrammet. 

 
• Form  Der henvises til kursusprogrammet 

 
• Varighed 3 dage. 

 
• Tilknytning til kursusudbydere angives  Udbydes af  Det Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet, Århus Universitet. 
 
 
Specialespecifikt kursus: Regionalt flerspecialekursus 

• Formål  Forskningsmetoder i relation til det specifikke projekt. 
 

• Indhold  Der henvises til kursusprogrammet. 
 

• Form  Der henvises til kursusprogrammet 
 

• Varighed  4 dage 
 

• Tilknytning til kursusudbydere angives  Udbydes af  Videreuddannelsesrådet for Region 
Nord i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

 
 

Specialeforankret seminar (nationalt): 

• Formål  Vejledning vedr. alle igangværende projekter. 
• Indhold  Projektstatus/diskussion/vejledning for alle kursister (dag 1). Orientering om 

al dansk neurokirurgisk forskning (dag 2). 
• Form  Internat. Deltagere er kursister, vejledere, neurokirurgiske PKLer, neurokirurgi-
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ske professorer og ad hoc inviterede. 

• Udbyder  Dansk neurokirurgisk Selskab (initiativforpligtelse hos formanden for speci-
alets uddannelsesudvalg)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Eventuelle bemærkninger: 

Kursisterne søger optagelse på 4-dages-kurset i tættest mulig tilknytning til grundkurset. Forsk-
ningstræningsmodulaftalen skal være indgået (godkendt) ved starten af dette kursus. Det nationa-
le seminar henlægges til et tidspunkt efter det specialespecifikke kursus og før evalueringsmødet. 
 
 
Projekt 
Projektet skal være forankret i den kliniske hverdag og have form af en klinisk vejledning (proce-
dure), kvalitetssikring, udviklingsprojekt eller evidensbasis (f.eks. i relation til afdelingskulturbe-
stemt adfærd mm). Projektrapporten udformes efter standardretningslinier for artikler (inkl. bibli-
ografi og forventes for tekstdelen (exkl. referencer, figurer og tabeller) at omfatte 5 A4 sider (1 ½ 
linieafstand). 
 
Vejledning 
Efter samråd mellem kursist, uddannelsesvejleder og den postgraduate kliniske lektor udnævnes 
en projektvejleder blandt forskningskyndige (lektor/professor/Ph.d) i afdelingen. Projekplanen 
udarbejdes af kursisten og godkendes af  regionens PLKer. Standardaftalen mellem den yngre 
læge og vejlederen for forskningstræningen skal være indgået (underskrevet) senest ved påbegyn-
delsen af Kursus i videnskabelig metode – Modul 1. 
Vejledning herudover i forbindelse med det nationale seminar (vide supra). 
 
Evaluering 
Projektet evalueres i forum ved evalueringsmødet (samme deltagere som seminaret) efter skriftlig 
og mundtlig præsentation i plenum. Vejledt af plenumdiskussionen, bedømmer projektvejlederen 
projektet som godkendt/ikke godkendt. Endelig kompetenceattestation sker efter en efterfølgende 
oral/posterpræsentation ved et videnskabeligt møde i DNKS (evt. meritoverføres en præsentation 
ved et internationalt møde - pkl). De projektrelaterede kompetencer er målbeskrivelsens punkt 
7.18.1,2,3,5,6,7 og 8. Kompetenceattestationen vedrører kompetencekort 2-19 (i porteføljen). 
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Afsluttende bemærkninger 
 

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

slag til forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
 
 
__________________ ____________________________________________________ 
Dato 3. september 2006  Underskrift Per Bjerre 
 
 
__________________ ____________________________________________________ 
Dato  Underskrift 

 


