
VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SPECIALEKONTRAKTEN 
KANDIDATUDDANNELSEN I MEDICIN (STUDIEORDNING KA 2020) 

OBS: Du skal kun udfylde specialekontrakten, hvis du er omfattet af studieordningen for 2020! 

 

Dine kontaktinformationer 

 

Vejleders kontaktinformationer 

Fulde navn på vejleder: Skriv din vejleders fulde navn. 
 

Vejleders e-mail: Skriv din vejleders AU mail, da den skal bruges til korrespondance med HE Studier.  
Private mails må ikke benyttes i arbejdsrelaterede sammenhænge. 

Vejleders stilling: Vejleder skal opfylde de formelle krav til vejlederfunktionen på Health 
 

Vejleder er ansat på følgende institut: Vejleder skal være ansat på Health. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der foreligge en 
formel aftale mellem vejleders Institutleder og Health om, at vejleder efterlever de 
krav, der er gældende på Health 

Anden AU-enhed/Institut Skriv, hvor din vejleder er ansat, hvis det ikke står på listen ovenfor. 

Vælg din vejleders afdeling Find din vejleders hospital og vælg han/hendes afdeling i drop down listen. 

 

Informationer om opgaven 

Opgavetitel: Anfør en kort og præcis titel, der afspejler forskningsspørgsmålet.  
Undgå at bruge ordet review i titlen. Undlad at bruge forkortelser i titlen. 
 

Beskriv kort specialets baggrund: En præcis og kort beskrivelse af den baggrund, der skal kendes, for at forstå 
forskningsspørgsmålet. 
 
Undlad at beskrive hypotese, forskningsspørgsmål eller formål i denne sektion.  

 
Beskriv kort hypotesen og det konkrete 
forskningsspørgsmål, der ønskes besvaret: 

Undlad at beskrive baggrundsinformation i denne sektion. 
 
Formuler en klar og kort hypotese. Formuler derefter det præcise og fokuserede 
forskningsspørgsmål. 
 
Brug gerne ordene hypotese og forskningsspørgsmål så det klart fremgår at dette har 
været overvejet. Disse skal tilsammen dokumentere, at man har forstået den 
hypotesedrevne forskningspraksis. 
  
Ovenstående skal ikke erstattes af vendinger som ”Formålet med undersøgelsen er at 
[….]”. Sådanne formål kan evt. skrives efter hypotesen og forskningsspørgsmålet er 
klargjort. 
 
Der skal i specialeopgaven demonstreres færdigheder i videnskabelig, 
problemorienteret tænkning på en afgrænset problemstilling og kritisk analyse af 
metoder og data. 

Navn: Du skriver dit fulde navn. 
Den studerende skal stå for udfyldelsen af forhåndsgodkendelsen, efter input og 
diskussion med vejleder. 

Studienummer Det er vigtigt, at du angiver dit rigtige studienummer her, da e-mailen nedenfor bliver 
genereret ud fra dette. 

E-mail (post.au.dk-mail) Tjek, at der står den korrekte @post.au.dk mail. 

Fulde navn på medstuderende, hvis I skriver 
flere sammen: 

Her skriver du navne på eventuelle medstuderendes, du skriver med. 

Studienummer på medstuderende, hvis I 
skriver flere sammen: 

Her skriver du studienummer på eventuelle medstuderendes, du skriver med. 

Nuværende semester: Vælg det semester, du er på lige nu. 

mailto:post@au.dk


Specialet skal derfor IKKE være: 
1. En oversigtsartikel/et review med mindre man følger kriterier, der sikrer kritisk 
analyse af metoder og data, som fx PRISMA kriterier. 
2. En beskrivende fremstilling omkring en problemstilling af typen: Hvad ved vi om 
sygdommen X?  
3. En kasuistik, med opfølgende undersøgelse af sygdommens forekomst, hyppighed, 
diagnosekriterier mv. 
3. En ”simpel” opgørelse af data. Fx: Hvad er hyppigheden af patienter indlagt med 
symptomet S i perioden 2011-15 på afdeling 27? 
 
Specialet KAN være: 
1. Baseret på data fra litteraturen, hvor to hypoteser sættes op mod hinanden, eller 
hvor man undersøger evidens for en behandling, en procedure eller en teori, hvor et 
afgrænset og skarpt formuleret spørgsmål analyseres og munder ud i en konklusion. 
2. Baseret på egne eller vejleders data, hvor man forholder sig kritisk til metoder og 
resultater og perspektiverer til litteraturen. Bemærk at selve opgørelsen af data, 
udarbejdelse af databaser etc. ikke bør fylde for meget, da det i sig selv ikke bidrager 
væsentligt til opfyldelsen af læringsmålene for specialet. 
 

Beskriv kort specialets metode: Redegør for hvorledes problemstillingen angribes, således at bl.a. specialets 
gennemførlighed dokumenteres. 

 
Beskriv kort hvilket datamateriale, der skal 
analyseres: 

Redegør for det datamateriale, der forventes analyseret.  
 
Ved litteraturstudier er det vigtigt, at der er gjort overvejelser omkring, hvorvidt der 
foreligger de typer data i litteraturen, som projektet skal bygge på. 
 
Hvis indsamling af data mv. kræver særlige godkendelser skal man her redegøre for 
overvejelser desangående ift. specialets gennemførlighed. 
 

Redegør kort for egen indsats i projektet: Gør rede for hvilke dele af projektet, du selv står for, og hvilke dele der evt. bliver 
udført af andre. 
 
Specialet skal bedømmes individuelt, og det er derfor vigtigt, at der demonstreres 
selvstændigt bidrag 

Fagområde (med henblik på allokering af 
censor): 

Vælg område i drop-down menuen. 

 

Formalia 

Redegørelse for vejledningsplan som den er 
aftalt med vejleder. 

Her skal en vejledningsplan uddybes.  

Denne ansøgning har været diskuteret med og 
er godkendt af min vejleder: 

Der afkrydses såfremt betingelsen er opfyldt. 
 
Herved godtgør du, at din vejleder har læst og godkendt den studerendes ansøgning. 
Vejleder accepterer samtidig at påtage sig vejledningsopgaven.  
Det kan være en god ide at få en mail fra vejleder med accept heraf, så misforståelser 
efterfølgende undgås. 
 
Afstem forventninger om vejledningsomfang. 

Jeg har læst og forstået kravene til specialet, 
som beskrevet i studieordning KA 2020, samt 
gennemlæst vejledningen der ligger i PDF: 

Der afkrydses såfremt betingelsen er opfyldt.  
 
Herved tilkendegiver den studerende at være klar over læringsmålene til opgaven 
som beskrevet i Studieordningen for Kandidatuddannelsen i medicin (2020).  
Læringsmål er anført i Box 1 under vejledningsformularen. 
 

 

Indsend Du vil modtage en bekræftelsesmail på den mail, du har opgivet i skemaet. Tjek 
derfor, at det er en KORREKT mailadresse, du har skrevet. 

 



 

Box 1 

 Læringsmål: Den studerende skal kunne:  

1. Planlægge, udføre og dokumentere en struktureret, systematisk og reflekteret informationssøgning omkring 
en selvvalgt medicinsk sundhedsfaglig problemstilling og argumentere for problemstillingens relevans.  

2. Redegøre for specialets hypotese og formulere en afgrænset problemformulering (et forskningsspørgsmål) 
inden for den selvvalgte problemstilling.  

3. Beskrive og argumentere for valg af materiale og dataindsamlingsmetode. Dataindsamling kan i denne 
sammenhæng være egne empiriske data, empiriske data stillet til rådighed af vejleder eller data der baserer sig 
på litteraturstudier. 

4. Redegøre for hvordan forskningsspørgsmålet er søgt besvaret, herunder hvordan teori og evt. øvrigt 
materiale er anvendt.  

5. Strukturere specialet i IMRAD-format med ”Introduction”, ”Materials”, ”Results” and ”Discussion”.  

6. Redegøre for projektets baggrund i specialets ”Introduction”.  

7. Redegøre for projektets resultater samt kritisk vurdere metoder og resultater i en diskussion med relevante 
kilder.  

8. Konkludere og perspektivere ud fra en samlet vurdering af egen undersøgelse.  

9. Formidle arbejdet skriftligt på engelsk, herunder udforme et kort, fokuseret resume (max 1.200 anslag inkl. 
blanktegn) på engelsk.  

10. Udforme et kort, fokuseret lægmandsresume (max 1.200 anslag inkl. blanktegn) på dansk. 


