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Lægefaglig indstilling til det obligatoriske 
forskningstræningsmodul i Videreuddannelsesregion Nord 
Patologisk anatomi og cytologi 
 
 
Specialets navn: Patologisk anatomi og cytologi 
 
Postgraduat klinisk lektor: Astrid Petersen, acp@rn.dk, 99321636 
 
Ansættelsessted: Patologisk Institut, AUH Aalborg Sygehus 
 

Kompetencer, der skal opnås (kompetencemål i aktuelt gældende målbeskrivelser) 
 
Målbeskrivelsen fra 2012  
12 Kan tage aktivt del i kontinuerlig læring, undervisning og vejledning samt udvikling og 
forskning  
Konkretisering af mål 
Opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciale 
Formulere en problemstilling for et forskningsprojekt med udgangspunkt i en aktuel praksis 
inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden 
Fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af 
etableret praksis 
Formidle resultatet af et videnskabeligt projekt skriftligt og mundtligt 
 
Målbeskrivelsen fra 2007 
4.4.15 Opsøge og kritisk vurdere forskningsresultater inden for eget speciale 
4.4.16 Formulere en problemstilling for et forskningsprojekt med 
udgangspunkt i en aktuel praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og 
manglende viden 
4.4.17 Gennemføre en systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur 
4.4.18 Fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk 
vurdering af etableret praksis 
4.4.19 Vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre 
praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgang 
4.4.20 Formidle resultater af litteraturgennemgang samt eventuelle øvrige overvejelser 
4.4.21 Formidle resultatet af et videnskabeligt projekt skriftligt og mundtligt 
 

Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
 

Forskningstræningsmodulet finder sted i hoveduddannelsens 1.-4. år. 
 
Der er afsat 10 dage til kurser og 10 dage til praktisk arbejde med projektet. 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.2.2
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Forskningstræningsprojektet udgår som hovedregel fra Patologisk Institut, Århus Sygehus 
eller Patologisk Institut, Aalborg Sygehus. 
 
Grundkurset (grundmodulet) skal være gennemført inden deltagelse i det specialespecifikke 
kursus, dvs. i løbet af hoveduddannelsens 1. år. Den uddannelsessøgende skal selv tilmelde 
sig dette grundkursus. 
Det specialespecifikke kursus er tidsmæssigt er placeret i hoveduddannelsens 2. år.  
Den uddannelsessøgende vil blive tilbudt dette specialespecifikke kursus via regionens PKL. 
 
Projektaftalen inklusiv projektbeskrivelse som beskrevet på www.videreuddannelsen-nord.dk 
skal være godkendt af regionens PKL, således at det selvstændige arbejde med projektet er 
påbegyndt senest 18 mdr. inde i hoveduddannelsen. 
 
Forskningstræningsprojektet skal være afsluttet med slutevaluering af såvel skriftlig som 
mundtlig fremlæggelse senest 6 mdr. inden færdiggjort speciallægeuddannelse. 
 

Kursus 
 

Grundkurset (3 dage) udbydes af Århus Universitet.  
Se http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning/modul+i+-
+kurser 
 

Det nationale specialespecifikke kursus (se www.danskpatologi.dk) (4 dage) har som 
formål at give en introduktion til metoder og forskningsområder inden for patologisk anatomi 
og cytologi og omfatter følgende emner: 
Immunhistologi 

• forskningsanvendelse 
• evidensniveau for immunhistologisk databaser 
• kvantitativ immunhistologi 

Molekylær biologi 
• PCR, probeanvendelse 
• cytogenetiske metoder, herunder FISH 
• kvantitering af molekylærbiologiske metoder  
• Flowcytometri 

Stereologi 
Translationsforskning 
Dyreeksperimentel patologi 
In vitro metoder 

• cellelinier 
• organotypiske kulturer, in vitro implantation af tumorer 

Statistik 
• styrkeberegning 
• Kappa statistik 
• metaanalyser 
• clusteranalyser 

Vævsprøver 
• repræsentativitet 
• tissue micro array 

Patoanatomisk forskning 
• fondsansøgning 
• etik 
• komitésystem 
• forskning på afdøde 
• biobanker 
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• præsentation med powerpoint 
• databaser 
 

Projekt 
 
Der er afsat i alt 20 dage til forskningstræningen. 
 
Dette omfatter 10 dage til kurser fordelt således 

• Grundmodul 3 dage 
• Specialespecifikt modul 4 dage  
• Individuelt planlagt seminar/kursus 2 dage 
• Mundtlig fremlæggelse inkl. slutevaluering 1 dag. 

 
samt 10 dage til selvstændigt arbejde med projektet under vejledning. Disse dage kan 
lægges samlet eller spredt afhængig af projektets art.  
 
Projektets emne skal afspejle omfanget.  
Projektets emne kan f.eks. være at 

• gennemføre et mindre videnskabeligt projekt 
• udarbejde en projektbeskrivelse som baggrund for en videnskabelig artikel 
• gennemføre et pilotprojekt til et senere forskningsprojekt 
• udarbejde eller opdatere en procedurevejledning 
• gennemføre et kvalitetsudviklingsprojekt 
• gennemføre en litteratursøgning om et afgrænset emne  
• gennemføre en audit 
• el.lign. 

Fokus skal foruden produktet også være processen knyttet til projektet, således at 
kompetencemålene beskrevet i målbeskrivelsen opnås. 
 
Vejledning 
 
Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har ansvar for at tildele den 
uddannelsessøgende læge en forskningsvejleder til projektet. Forskningsvejlederen skal 
være en læge med dokumenteret forskningserfaring ansat på det uddannelsessted, hvor 
forskningsprojektet er forankret. 
Forskningsvejlederen skal assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projektet og skal 
aktivt følge forløbet med løbende evaluering.   
Den postgraduate kliniske lektor godkender projektet herunder forskningsvejleder(e) samt 
vejledningsform. 
 

Præsentation af projektet 
 
Projektet skal præsenteres skriftligt i form af en skriftlig rapport, som også kan være i form 
af en publikation, et abstract, en poster eller en procedurevejledning. 
Projektet skal præsenteres mundtligt i et relevant fagligt forum enten ved møde i egen 
patologiafdeling, ved møde i den jysk-fynske patologforening eller ved årsmøde i Dansk 
Patologiselskab 
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Evaluering 
 
Forskningsvejleder er ansvarlig for den løbende evaluering af projektet inklusiv processen.  
Forskningsvejleder er ansvarlig for slutevalueringen af kompetencemålene Akademiker 12 
(Målbeskrivelse 2012) hhv. 4.4.15-4.4.21 (Målbeskrivelse 2007) baseret på den skriftlige 
rapport samt den mundtlige præsentation. 
 
Evalueringen skal dokumenteres ved attestation af de ovenfor nævnte kompetencemål i den 
uddannelsessøgendes logbog samt på kursusbeviset Forskningstræning fra 
Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag til 
forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 
 
 
 
 
__________________ _________________ 
Dato                  Underskrift 
 

 
 
 




