
Generelt 

Obligatorisk forskningstræning i almen medicin 

I uddannelsen til speciallæge i almen medicin indgår et forskningstræningsmodul. Et modul består af et 3 dages 

almenmedicinsk grundkursus, et 3 dages projektkursus med seminarer, vejledning og projektarbejde samt 14 dages 

selvstændigt arbejde (inkl. en dag til fremlæggelse) 

Hvem skal på forskningstræning? 

Alle læger i en almenmedicinsk hoveduddannelsesstilling skal gennemføre det obligatoriske kursus i forskningstræning. 

Undtaget er de læger, der er indskrevet som ph.d.-studerende ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet, har en ph.d., 

doktorgrad eller tilsvarende. Er du i tvivl om du kan få dispensation for gennemførelse af kurset skal du kontakte 

kursusleder for forskningstræningen Morten Bondo Christensen (mbc@ph.au.dk ) 

Hvornår i uddannelsen? 

Som uddannelseslæge skal du indplaceres på rette tidspunkt i din uddannelse. Du skal på et forskningstræningskursus 

med start tidligst i ansættelsen som praksisamanuensis i fase 2 og kurset skal være afsluttet inden ansættelsen som 

praktikamanuensis i fase 2 er til ende. Du har derfor den kliniske vejleder (tutor), der har fulgt dig de første år i din 

hoveduddannelse 

Som udgangspunkt strækker kurset sig over 4 måneder 

For at få forskningstræningen til at være et sammenhængende forløb i fase 2 praktiktiden og undgå andre teoretiske 

kursusdage i denne periode, er der indgået aftaler med regionen og sygehusene. I det sidste ½ års sygehusansættelse før 

fase 2 gælder følgende: 

*du har ret til 3 praksis-returdage i alt

*du skal have fri ca. 4 teoretiske kursusdage på Specialeuddannelsen (modul 3)

Det tilstræbes at der ikke forekommer teoretiske kursusdage, ud over dem til forskningstræningen i fase 2 praksistiden. 

Det kan dog forekomme at du måske er placeret lidt ”skævt” i forhold til denne optimale tidsplan, således at teoretiske 

kursusdage og forskningstræningsmodulet er forskubbet lidt i forhold til denne. Hvis du er i tvivl om returdage og 

teoretisk kursus kan du rette henvendelse til kursusleder af specialeuddannelsen Marianne Vedsted (mtv@ph.au.dk)  

Hvornår er der kursus? 

Vi udbyder 3 kurser om året. De annonceres løbende på vores hjemmeside www.speam.dk, Århus, forskningstræningen 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Alle som gennemfører et hoveduddannelsesforløb i specialeuddannelsen for almen medicin får automatisk besked om at 

de skal på forskningstræningskursus. Orlov, barsel etc. kan betyde at din fase 2 er forskubbet, og at du som følge deraf 

skal på et andet hold end oprindelig planlagt. Har du holdt orlov, barsel eller andet som har forskubbet din fase 2 skal 

du derfor give besked til Annemette Bondo Lind (am@ph.au.dk) som så placerer dig på et andet hold. Du kan IKKE 

tilmelde dig elektronisk over internettet. 

Hvad er formålet med kurset? 

Forskningstræning går grundlæggende ud på, at alle specialelæger opnår kompetencer indenfor at: 

*formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis indenfor eget speciale

og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen

*gennemføre en systematisk søgning i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling

*fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis

*vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem

udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen

*formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser

Hvordan ser et kursusforløb ud? 

Du kan se programmerne på vores hjemmeside www.speam.dk, Århus, forskningstræningen 

I projektdelen arbejder I sammen om et projekt i grupper af minimum 2 kursister 

Datoer og indhold annonceres for hvert kursus og udsendes elektronisk til alle kursister i så god tid, som det er os 

muligt 

Kontakt: 

Adjunkt Annemette Bondo Lind: am@ph.au.dk 
Kursusleder af forskningstræningen Morten Bondo Christensen: mbc@ph.au.dk 

Kursusleder af specialeuddannelsen Marianne Vedsted: mtv@ph.au.dk  
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