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Indstilling til Det Regionale Råd vedr. forskningstræning 
i speciallægeuddannelsen i psykiatri i Region Nord 
 
Den nye speciallægeuddannelse, som trådte i kraft 01.01.2004, indeholder et obligatorisk 
forskningstræningsmodul. Sundhedsstyrelsens cirkulære om forskningstræningen er først kommet 
juni 2005, hvorfor planlægning af forskningstræningsmodulet først er igangsat nu. 
 
De regionale videreuddannelsessekretariater har fået til opgave at implementere disse retningslinier 
og oprette de nødvendige teoretiske kurser, evt i samarbejde med specialernes videnskabelige 
selskaber.  
 
Der henvises til generelle retningslinier www.videreuddannelsen-
nord.dk/Forskningstraening/Retningslinier.  

Eksisterende forskningstræning i psykiatriuddannelsen 

Prægraduat indgår der 6 ugers forskningstræning, der ofte består af litteratursøgning og 
udfærdigelse af skriftlig opgave, der skal godkendes af vejleder. En mindre del af de studerende 
tager et forskningsår med praktisk forskning og udfærdigelse af artikel, der skal bedømmes og 
fremlægges mundtligt. 
Postgraduat indeholder I-kursus litteraturlæsning men ingen undervisning i forskningsmetodologi.  
I U-kurserne er der én dags kursus i psykiatrisk epidimiologi, 3 dages kursus i neuropsykiatri og 
kursus om biologiske behandlingsmetoder, alle disse kurser berører kritisk litteraturlæsning og 
forskningsmetode, herunder evidens og brug af Cochrane biblioteket. 
Alle kursister har som led i U-kursus en større skriftlig opgave, svarende til en oversigtsartikel, 
udarbejdet i en mindre gruppe på 4 personer. Denne opgave omfatter litteratursøgning og 
gennemgang og evidensvurdering af eksisterende undersøgelser. Opgaven afleveres inden 
kursusafholdelsen og fremsendes til hele kursusholdet og kursuslederen. Opgaven fremlægges på 
kurset til kritisk drøftelse og godkendelse ved kursusleder. 
 

Ny speciallægeuddannelse 

Følgende foreslås gennemført 

Teoretisk undervisning 

• Kursus i videnskabelig metode – Modul 1 på Århus Universitet, tværfagligt, 3 dage 

• Overbygningskursus på Århus Universitet, tværfagligt 4 dage 
Ovennævnte kursus kan evt erstattes af specialespecifikt teoretisk kursus, når et sådant 
bliver oprettet, eller der udbydes andre relevante forskningskurser på landsplan, der passer 
ind i det påtænkte forskningsprojekt. 

• Psykiatrifaglige kurser af 1-3 dages varighed, fx metodekurser, målrettet den valgte opgave, 
her kan man tænke på enkelte ph.d. kurser udbudt af Århus Universitet eller Aalborg 
Psychiatric Summer School, PSE-kursus, kursus i epidemiologi, registerforsknings e.l. 
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Praksisdel 

Sikrer godkendelse af kompetence 37 og 38. 

Forskningen foregår på den kliniske afdeling, hvor lægen er ansat.  Den uddannelsesansvarlige 
overlæge er ansvarlig for udpegning af vejleder. 

Vejleder kan være en læge på afdelingen. Nogle afdelinger har en forskningsansvarlig overlæge, 
som selv vil kunne vejlede den yngre læge eller finde en kvalificeret vejleder, evt på de højt 
specialiserede specialklinikker og forskningsenheden, der findes på såvel Aalborg som Århus 
Universitet. 

Da formålet med forskningstræningen først og fremmest er metodekendskab og at lære at anvende 
metoderne, og der kun er afsat 10 arbejdsdage til opgaven, kan projektet have karakter af fx 

• protokoludarbejdelse  

• casuistik med relevant litteraturgennemgang  

• udarbejdelse af kliniske retningslinier/instrukser for procedurer i afdelingen 

• kvalitetssikringsprojekter 

• audit som fx audit efterfulgt af handleplan og implementeringsarbejde, der kan fx tages 
udgangspunkt i referenceprogrammet i skizofreni eller NIP-resultaterne fra egen afdeling. 

 

Den praktiske forskningsopgave afsluttes med en skriftlig redegørelse i størrelsesordenen 2-5 sider. 
Opgaven godkendes af forskningsvejlederen. 

Godkendelse af forskningsprojektet sker i samarbejde med postgraduat lektor.  

Godkendelse af projektbeskrivelsen forud for arbejdets påbegyndelse foretages af den postgraduate 
lektor. 

Godkendelse af det skriftlige arbejde foretages af forskningsvejlederen. 

Herudover skal den yngre læge foretage en mundtlig fremlæggelse til kritisk vurdering i egen 
afdeling og evt. ved en årlig temadag i regionen, fx som led i de uddannelsesansvarlige overlægers 
halvårlige møde med postgraduat lektor. Fremlæggelsen evalueres og godkendes af 
forskningsvejlederen.  

Økonomi 

Der udbetales kr. 7.500 til afdelingen pr. kursist til forskningsdelen af uddannelsen. 5000 kr 
anvendes til honorering af vejleder for forskningstræning. De resterende 2.500 kr. skal anvendes til 
rejse, evt. hotel, evt. sekretærhjælp og materialeindkøb, eller til udtræk af registeroplysninger og 
lignende.  

Øvrige midler, kr. 12.500 udbetales til kurser af Videreuddannelsessekretariatet. 

  
Ulla Bartels 
overlæge, klinisk lektor/ic 
Risskov den 8. september 2006 

 


