
Foreløbigt program 

 
 

Forskningstræningskursus 2016 
for læger i hoveduddannelse i diagnostisk radiologi 

Modul 2 – 2. del 

 

Mødested: Rigshospitalet, auditoriet afs. X4122 (mellembygningen ved hovedindgangen, 2. sal) 

 

Kursusledelsen sørger for frokost, kaffe mv under kurset, og alle er inviteret ud at spise 
tirsdag aften (tilmelding på kurset). 

 

Opgaver til kursusdeltagerne mellem kursusdel 1 og 2 

Vi forventer at I er godt i gang med projektet, herunder har afholdt cirka halvdelen af 
jeres forskningsdage. Hvis ikke skal I få lavet en aftale om disse dage nu 
Check http://drs.dk/kursus/forskningstraening.htm for yderligere oplysninger samt 
eventuelle ændringer.  

Medbring igen egen bærbar PC til kurset, der er adgang til trådløst net hvis du ikke selv 
har modem. 

Vi forventer at alle gennemgår status for deres projekt på 5 -max 10 minutter. Vi ved godt 
at projektet ikke nødvendigvis er færdigt. Powerpoint præsentationen skal indeholde titel, 
formål, materiale og metode, samt så meget resultat og diskussion som muligt. Vi vil igen 
give individuel vejledning.  

Del 3 med jeres præsentation af projekter finder sted i juni i enten Århus eller København 
afhængig af holdinddelingen i januar. Inden del 3 skal I have færdiggjort jeres projekt 
med præsentation og evt. skriftlig opgave.  

Hvis der er spørgsmål er I velkomne til at kontakte os  
Kursister fra region øst: Michael Bachmann Nielsen (mbn@dadlnet.dk) 
Kursister fra region nord og syd: Erik Morre Pedersen (erikpede@rm.dk) 

 

Vel mødt i København 3. maj 2016!



Program 

Tirsdag 3. maj 2016 

10.00 – 10.15 Velkomst og kaffe 

10.15 – 13.30  Status vedr. igangværende projekter i to grupper (incl. frokost) 

 Erik Morre Pedersen. Lars Lönn, Michael Bachmann Nielsen  

13.30 – 13.45 Kort repetition af Pubmed-søgning med inddragelse af jeres problemstillinger 

 Michael Bachmann Nielsen  

13.45 – 14.30 Medforfatterskab (Vancouver), peer-review, impact factor mv  

 Lars Lönn 

14.30 – 14.45 Kaffe 

14.45 – 15.15 Artikel/rapportskrivning  

 Lars Lönn 

15.15 – 16.30 Øvelse med strukturering af artikel/rapportskrivning og arbejde med eget 

projekt  

 Lars Lönn, Erik Morre Pedersen 

18.30 - Middag på restaurant 

 

Onsdag 4. maj 2016 

08.30 – 09.00 Arbejde med eget projekt/Individuel vejledning efter behov  

 Michael Bachmann Nielsen, Erik Morre Pedersen 

09.00 – 10.15 Statistik relevant for radiologien, inkl. diagnostisk specificitet og sensitivitet, 

inter- og intraobserver variation mm.  

 Regneark – herunder statistik eksempler med Excel 

 Erik Morre Pedersen 

10.15 - 10.30 Kaffe 

10.30 – 11.30 Verbal formidling: tips og tricks til powerpoint  

 Hvordan får jeg mit budskab ud med en poster?  

 Michael Bachmann Nielsen 

11.30 – 13.45 Øvelser med powerpoint til egen præsentation inkl. frokost 

13.45 – 14.45 Personlig handleplan inden skriftlig og mundtlig evaluering ( 

 Opsummering: forventninger til endelige præsentation/aflevering  

 Michael Bachmann Nielsen 

 

Undervisere: Michael Bachmann Nielsen (MBN), Erik Morre Pedersen (EMP), Lars Lönn (LL). 


