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Titel/forside 

• Kort, præcis og oplysende titel 

 

• Projektansvarlig og vejledere/samarbejdspartner med navn, 
titel og ansættelsessted 

 

• Sted hvor projektet planlægges gennemført 

 



Resume 

Vigtigt! Det er det første der læses 

Kortfattet og letforståeligt oversigt over: 

– Hvorfor er det vigtigt 

– Hvad vil du se på 

– Hvordan belyses emnet 

– Hvilke patienter indgår 

– Hvad vil studiet bidrage med for patienter og samfund 

 



Baggrund 

• Skal indeholde den videnskabelige problemstilling 

• Resultater fra tidligere studier indenfor området 

• Find fx nyere oversigtsartikler  

• God litteratursøgning er basis for baggrundsafsnittet 

• Omhandler den kliniske og/eller teoretiske problemstilling, 
som projektet vil arbejde med.  

• Denne del af protokollen skal sælge projektet 

 



Problemstilling 

 



Hypotese 

• Nulhypotese:  
En antagelse, der afprøves i en statistisk test.  

• Nulhypotesen er, at der ikke er nogen forskel. Så man har 
muligheden for at forkaste hypotesen og dermed finde en forskel. 

•  
Et eksempel på en nulhypotese er, at to medicinske præparater, et 
nyt og et gammelt, har samme virkning.  

• I den statistiske test undersøges, om data er så meget i modstrid 
med nulhypotesen, at den må afvises.  

• Det sker, hvis målinger viser, at det nye præparat er så meget bedre 
end det gamle, at forskellen ikke blot kan tilskrives tilfældigheder 



Formål 

• En mere detaljeret gennemgang af hvad 
projektet vil belyse/undersøge, ligesom 
eventuelle delmål skal beskrives 



Design/in-eksklus. kriterier 

• Beskrivelse af hvordan man vil undersøge sin hypotese og 
med hvilke midler.  

• Er det et prospektivt, retrospektivt, randomiseret, 
casekohorte, case-kontrol, databasestudie?  

 

• Hvilke kriterier skal være opfyldt for at kunne indgå i 
projektet: 
fx alder, køn 

•   Hvilke må ikke være til stede  
     fx komorbiditet, tidl. operationer, sprog 



Metode/statistik 

• Styrkeberegning beskrives 

 

• Beskriv den statistik der skal anvendes til opgørelse af 
resultaterne 

• Fx Grupper sammenlignes ved at udføre t-test, chi2-test  
Fx Forskelle i behandlinger undersøges ved multivariable 
regressions analyse  

• Hvilken software anvendes 
Fx Stata/SPSS o.l. 
 



Tidsplan 

• Et estimat over varigheden af projektet fra protokol til 
publikation 

 

• Evt. diagram 



Etik 

• Diverse tilladelser fra Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité 
m.v. 

• Evt. risici/fordele for forsøgsdeltagere? 

• Information til deltagerne mhp. informeret skriftligt samtykke  

• Anonymisering af persondata ved formidling  

• Opbevaring af data (registersikkerhed, jf. Persondataloven). 



Rettigheder/forfatterrækkefølge 

• Hvem deltager i projektet som forskere/medforfattere? 

• Hvem indsamler data? 

• Hvem behandler data? 

• Hvad er hver enkelt projektdeltagers opgave? 

 

• Beslut en forfatterrækkefølge allerede nu. 

 Så undgås mulige tvister og uvenskab senere! 
 



Referenceliste 

• Har du nyere referencer med? 

 



Lægmandsresume 

Beskriv kort (max 1 side) uden brug af faglige vendinger: 

• Hvad er formålet med projektet?  

• Styrkeberegningen, der sandsynliggør at et videnskabeligt 
resultat kan opnås 

• Evt. risici/ulemper for forsøgsdeltagere 

• Perspektiv: Hvilke resultater leverer projektet, og hvilken 
effekt vil resultaterne få? 



DSOG forskningstræning 

Deadline 1. november 2016! 

 

 



DSOG forskningstræning 

Projektbeskrivelse skal udarbejdes sammen med vejlederen for 
forskningstræningen og skal indeholde: 

  

– Navn og mail-adresse  

– Vejleders navn  

– Afdeling hvor projektet er forankret  

– Titel på projektet  

– Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet 
(hvad er målet med projektet (f.eks. ny instruks, belyse en 
problemstilling, mm) 

– Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, 
journalgennemgang, mini-MTV, kvalitetsgennemgang, 
databasestudie, mm) 

 



Eksempel  

Titel:  
Hymen imperforatus  
Problemstilling:  
Hymen imperforatus er en medfødt lidelse, som oftest er 
asymptomatisk frem til puberteten. Det manglende afløb af 
menstruationsblod vil på dette tidspunkt give symptomer som 
bl.a. nedre abdominal smerter og urinretention. I nogle 
tilfælde er symptomerne diskrete og dermed kan lidelsen 
overses initialt. Dette kan føre til unødvendig udredning og 
undersøgelser og endda til unødvendige kirurgiske indgreb.  
Metodebeskrivelse: Litteraturgennemgang samt gennemgang 
af journaler fra 2000-2009 fra gynækologiskobstetrisk afd. D, 
OUH til belysning af symptomatologi, alder, udredning og 
behandling.  

Se flere på DSOG.dk 



DSOG forskningstræning  
er en SKAL-opgave. 

I vælger selv tilgangen  
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