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Lægefaglig indstilling til den obligatoriske forskningstræning i 

speciallægeuddannelsen 
 

 

Specialets navn: Samfundsmedicin 

 

Postgraduat klinisk lektor: Dorte Balle Rubak 

 

Mål for forskningstræningen 

 

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 specialet 

Postgraduate Lektor, hvori der indgår en vurdering af lægens allerede erhvervede akademiske 

meritter og teoretiske forskningsmetodologiske kurser. 

 

Målet er at bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at lægen kan opsøge, vurdere og 

udvikle ny viden samt anvende og formidle denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af 

etableret praksis. Forskningstræningen er specielt rettet mod træning af akademiker- forskerrollen 

og mod udvikling af en forskningsbaseret tilgang til praksis.  

 

Tidsmæssig ramme 

 

Den teoretiske del af forskningstræningen består af 10 dage – 3 dages grundmodul, to 

specialespecifikke moduler á 3 dage samt en dag til fremlæggelse af eget projekt. 

 

Herudover er der afsat 10 dage til udarbejdelse af eget projekt.  

 

Forskningstræningen gennemføres om muligt i den første samfundsmedicinske ansættelse. Hvis 

der skal afviges herfra, skal det aftales med PKL. 

 

Indenfor den første måned i første samfundsmedicinske ansættelse fastlægges tidspunkt for 

deltagelse i de teoretiske forskningstræningsmoduler I, II og III. Samtidig drøftes muligt 

projektemne og vejleder for forskningstræningen udpeges.  Den uddannelsesansvarlige overlæge 

har ansvaret for ovenstående.  

 

Uddannelsesafdelinger 

 

Forskningstræningen kan gennemføres under ansættelse ved: 

 Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland 

 Afdeling for Folkeundersøgelser, RH Randers, Region Midtjylland 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord 

 Styrelsen for Patientklager  
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 Sociallægeinstitutionen, Beskæftigelses- og Familieafdelingen, Århus Kommune 

 Socialmedicinsk Enhed, Ålborg Universitetshospital, Region Nordjylland 

 Psykiatriens Stabe, Psykiatrien, Region Nordjylland 

 

Teoretisk del 

 

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dg) og to 

specialespecifikke moduler (2 x 3 dg).  

 

Grundmodulet (modul I) er fælles for de fleste specialer - herunder samfundsmedicin - og 

udbydes af Aarhus Universitet for Videreuddannelsesregion Nord. Nærmere oplysninger findes 

på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside https://www.videreuddannelsen-

nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/ 

 

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II og III afholdes nationalt i et samarbejde 

mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin 

(DASAM). Nærmere oplysninger findes på DASAMS' hjemmeside 

http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/forskningstræning.315.aspx 

 

Ud over deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge 

udarbejde et skriftligt forskningstræningsprodukt, der fremlægges mundtligt i et relevant fagligt 

forum, jf. afsnittet om præsentation.   

 

Selvstændigt projekt 

 

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. 

 

Det skriftlige produkt kan fx bestå i en retningslinje/instruks, en poster eller en skriftlig 

afrapportering af en litteratursøgning, et kvalitetsudviklingsprojekt, en audit eller lignende. 

 

Produktets omfang bør afspejle de 10 dage, der er afsat. 

  

Produktet kan under visse omstændigheder bestå af en projektbeskrivelse til et egentligt 

forskningsprojekt. 

 

Vejleder 

 

Ved introduktionssamtalen i første samfundsmedicinske ansættelse udpeges en vejleder for 

forskningstræningsprojektet (forskningstræningsvejleder).  

 

Forskningstræningsvejlederen skal være speciallæge i samfundsmedicin med forskningserfaring, 

gerne svarende til Phd niveau. Såfremt der på ansættelsesstedet ikke findes en 

samfundsmedicinsk speciallæge med forskningserfaring på relevant niveau, kan en speciallæge i 

samfundsmedicin uden forskningserfaring suppleres af en medarbejde med forskningserfaring (fx 
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en anden samfundsmedicinsk uddannelseslæge, en speciallæge fra andet speciale eller en ikke-

lægelig akademisk medarbejder i afdelingen). Alternativt kan der indgås aftale med en ekstern 

forskningstræningsvejleder dvs. en samfundsmedicinsk speciallæge med relevant 

forskningserfaring ansat andet sted. 

 

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. 

 

Godkendelse af individuel skriftlig aftale 

 

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 Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside https://www.videreuddannelsen-

nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/ 

 

Forskningstræningsaftalen skal vedhæftes en kort beskrivelse af indholdet i det planlagte produkt. 

 

Præsentation af selvstændigt projekt 

 

Hver enkelt uddannelsessøgende læge præsenterer sit projekt med hensyn til såvel indhold som 

proces på en af de halvårlige samfundsmedicinske uddannelsesdage i VUR Nord.  

Varighed inkl. forberedelse: 1 dag 

Det ses gerne, at der også sker fremlæggelse i et andet relevant fagligt forum som fx på 

DASAMS’ Årsmøde. 

 

Godkendelse af forskningstræningsforløb 

 

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 den samlede forskningstræning ved 

forskningstræningsvejlederens eller UAO's godkendelse i Logbog.net. 

 

Som supplement til forskningstræningsvejleders kompetencevurdering tilbydes struktureret 

feedback på baggrund af kompetencekort fra en HU-læge og en speciallæge fra anden afdeling i 

forlængelse af fremlæggelsen på et af de halvårlige samfundsmedicinske uddannelsesdag i VUR 

Nord.  
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Evaluering af forskningstræningen i specialet  
PKL og nationale kursusleder for de specialespecifikke forskningstræningskurser evaluerer 

kontinuerligt kurserne sammen med specialets uddannelsesudvalg i forhold til deltagerantal, 

udbud og pædagogiske valg. 

 

PKL sender årligt en oversigt over udarbejdede selvstændige projekter ind til Styregruppen for 

forskningstræning 

Øvrige bemærkninger 

 

Nedenstående postgraduate lektor indstiller hermed, at ovennævnte indstilling til 

forskningstræningsmodul godkendes af Styregruppen for forskningstræning på vegne af Det 

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

 

 

25.11.2020      Dorte Balle Rubak_______________________ 

Dato                      Underskrift 
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