
DDDDET ET ET ET RRRREGIONALE EGIONALE EGIONALE EGIONALE RRRRÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR LLLLÆGERS ÆGERS ÆGERS ÆGERS VVVVIIIIDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSE    
VVVVIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGION ON ON ON NNNNORDORDORDORD 

 
 
 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

  

DatoDatoDatoDato    SagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandler    EEEE----mailmailmailmail    Telefonnr.Telefonnr.Telefonnr.Telefonnr.    Sagsnr.Sagsnr.Sagsnr.Sagsnr.    

     

 
 

Specialets navn: Samfundsmedicin 
 
Postgraduat klinisk lektor: Anita Sørensen 
 
Placering og varighed af forskningstræningsmodulet 
Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dg) og to 
specialespecifikke moduler (2 x 3 dg).  
Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer - herunder 
samfundsmedicin - og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner. 
De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II og III afholdes nationalt i et samarbejde 
mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin 
(DASAM).  
Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge 
udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt og en 
mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum.  
 
Forskningstræningen kan gennemføres under ansættelse ved 

• Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, CFK-Center for Folkesundhed og 
Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

• Afdeling for Folkeundersøgelser, RH Randers, Region Midtjylland 
• Embedslægeinstitutionen Nord, Sundhedsstyrelsen 
• Sociallægeinstitutionen, Beskæftigelses- og Familieafdelingen, Århus Kommune 
• Abdominalcenteradministrationen, Århus Universitetshospital 
• Kvalitet og Data, Region Midtjylland 
• Socialmedicinsk Enhed, Ålborg Universitetshospital, Region Nordjylland 

 
Tidspunkt for indgåelse af den individuelle aftale om forskningstræningsmodulet  
Hele forskningstræningen (de tre teoretiske moduler, udarbejdelse af produkt og mundtlig 
fremlæggelse) afvikles så vidt muligt indenfor første samfundsmedicinske ansættelse i 
hoveduddannelsen.  
Indenfor den første måned i 1. samfundsmedicinske ansættelse fastlægges tidspunkt for deltagelse 
i de teoretiske forskningstræningsmoduler I, II og III. Samtidig drøftes muligt projektemne og 
vejleder for forskningstræningen udpeges. Forskningstræningsvejlederen skal have dokumenteret 
forskningserfaring (se nedenfor). Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for 
ovenstående.  
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Den uddannelsessøgende læge har i samarbejde med sin forskningstræningsvejleder ansvaret for, 
at der udarbejdes en skriftlig aftale vedr. ovenstående. Aftalen skal godkendes af specialets PKL 
indenfor seks måneder efter påbegyndt hoveduddannelse. Skabelon for forskningstræningsaftale 
findes på http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/SU%20-
%20Lægelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstræning/Standardaftale%20-
%20forskningsmodul%20-%20110912.doc 
 
Vejledning 
Ved introduktionssamtalen i 1. samfundsmedicinske ansættelse udpeges en vejleder for 
forskningstræningsprojektet (forskningstræningsvejleder). Forskningstræningsvejlederen skal 
have forskningserfaring, gerne svarende til PhD niveau, og bør være ansat på det 
uddannelsessted, hvor den uddannelsessøgende har sin primære tilknytning. Såfremt der på 
ansættelsesstedet ikke findes en samfundsmedicinsk speciallæge med forskningserfaring på 
relevant niveau, indgås der aftale med en ekstern forskningstræningsvejleder dvs. en 
samfundsmedicinsk speciallæge med relevant forskningserfaring ansat andet sted eller 
speciallæge i andet speciale end samfundsmedicin ansat samme sted som uddannelseslægen. 
Forskningstræningsvejlederen skal assistere ved tilrettelæggelse og afgrænsning af projektet, idet 
projektet skal afspejle omfanget af forskningstræningsprojektet (10 dage). Derudover skal 
forskningstræningsvejlederen aktivt følge og løbende evaluere projektet med hensyn til såvel 
proces som produkt.  
Både det skriftlige produkt og den mundtlige fremlæggelse skal godkendes af 
forskningstræningsvejlederen. 
 
Forskningstræningsmodul I (grundkursus) 
Grundkurset varer 3 dage og udbydes af Health, Århus Universitet. Det har til formål at lære 
uddannelseslægen at anvende forskningsresultater som baggrund for det daglige kliniske virke: 

• Hvorledes en problemstilling formuleres med udgangspunkt i aktuel klinisk praksis og 
hvorledes tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen påvises. 

• Hvorledes en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til belysning af en given 
problemstilling foretages. 

• Gennemgang af forskningsdesign og diskussion af deres styrke og svagheder i forhold til 
at vurdere, om en behandling har effekt. 

• Fortolkning af litteraturens videnskabelige kvalitet (evidensniveau) og betydning (evi-
densgrad), og hvorledes denne viden anvendes i en kritisk vurdering af etableret praksis 

• Hvorledes en mundtlig præsentation af klinisk viden præsenteres (indhold, struktur og 
form herunder brugen af IT-præsentationsprogrammer). 

 
Forskningstræningsmodul II (specialespecifikt kursus i samarbejde med arbejdsmedicin) 
Dette modul har en varighed af 3 dage og udbydes af DASAMS og DASAM. Modulet afvikles 
ca. en gang årligt ved minimum 6 deltagere. Overordnet indhold er: 

• Anvendt epidemiologi og statistik  
• Tværsnitsstudiet 
• Follow-up studiet 
• Klinisk randomiserede studier 
• Case-control studiet  
• Introduktion til registerforskning 
• Metaanalyse og evidens 
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• Forskningsetik 
Forskningstræningsmodul III (specialespecifikt kursus i samarbejde med arbejdsmedicin) 
Dette modul har en varighed af 3 dage og udbydes af DASAMS og DASAM. Modulet afvikles 
ca. en gang årligt ved minimum 6 deltagere. Overordnet indhold er: 

• Kvalitativ Metode 
• Improvement Science 
• Sikkerhed I og II konceptet 
• MTV 

Skriftligt produkt 
Der er afsat 10 dage til udarbejdelse af et selvstændigt skriftligt produkt. Dagene kan lægges 
samlet eller spredt men bør fortrinsvis bestå af hele dage. Forskningstræningsvejlederen bistår 
med vejledning jf. ovenstående. 
Det skriftlige produkt kan fx bestå i en retningslinje/instruks, en poster eller en skriftlig 
afrapportering af en litteratursøgning, et kvalitetsudviklingsprojekt eller en audit. 
Produktets omfang bør afspejle de 10 dage, der er afsat til denne del af 
forskningstræningsprojektet.  
Produktet kan under visse omstændigheder bestå af en projektbeskrivelse til et egentligt 
forskningsprojekt. 

Mundtlig fremlæggelse 
Hver enkelt uddannelsessøgende læge præsenterer sit projekt med hensyn til såvel indhold som 
proces i et relevant fagligt forum fx et af de halvårlige samfundsmedicinske uddannelsesmøder i 
VUR Nord eller på DASAMS’ Årsmøde. Uddannelseslægen modtager feedback fra de øvrige 
deltagere samt fra sin forskningstræningsvejleder. Varighed inkl. forberedelse: 1 dag 

Slutevaluering 
Attestation for gennemført forskningstræning sker i målbeskrivelsens logbog 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-speciallaegeuddannelsen/samfundsmedicin 
Heri anføres titel på projekt med underskrift fra forskningstræningsvejleder og PKL. Godkendelse 
af hver af de tre forskningstræningsmoduler sker ved underskrift af kursusleder. Godkendelse af 
det skriftlige produkt og den mundtlig fremlæggelse sker ved forskningstræningsvejlederen. 
Sluttelig attesteres det hele ved forskningstræningsvejlederens underskrift. 

Afsluttende bemærkninger 
Forskningstræningsmodulet er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen jf. Vejledning for 
den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen, VEJ nr 9164 af 02/04/2014 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444 medmindre den 
uddannelsessøgende læge har eller forventes i løbet af hoveduddannelse at opnå dokumenteret 
forskningserfaring enten fra gennemført ph.d. uddannelse eller tildelt doktorgrad fra et 
sundhedsvidenskabeligt fakultet. 
Der kan endvidere ske dispensation efter indstilling fra Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelses faglige rådgivere, hvori der indgår en vurdering af lægens allerede erhvervede 
akademiske meritter og teoretiske forskningsmetodologiske kurser. 

Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag til 
forskningstræningsmodul godkendes af Det Regionale Råd 

 
Dato:18.10.2014 Underskrift: Anita Sørensen 
 




