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Kursplan, Klinisk forskningsavdeling (KFA), plan for 2022
Md./uke

Kurs/seminar

Varighet antall
Dato
dager

Beskrivelse/påmelding

VINTER/VÅR 2022
Ph.d.-kurs, arrangeres i samarbeid med UiT.
Målgruppe: Ph.d.-studenter, forskere og postdoktorer i
Helse Nord.
Faglig ansvarlig: Institutt for Klinisk medisin (IKM), UiT/
Svetlana Zykova, KFA
Mars

Systematic reviews

Uke 11

UNN Tromsø

2 dager

14-15.3.22

Foredragsholder: professor Mike Clarke, KFA
Undervisningsspråket er engelsk.
Online kurs via Zoom
Maks. 10 deltakere
Påmeldingsfrist: 27.2.22
Lenke til påmeldingsskjema: her
Målgruppe: forskere, prosjektledere, studiesykepleiere og
andre studiemedarbeidere som skal planlegge og/eller
delta i kliniske legemiddelutprøvinger eller andre kliniske
intervensjonsstudier.

Mars

ICH GCP

Uke 11

UNN Tromsø

2 timer

16.3.22

Faglig ansvarlig: monitorene i KFA
Online kurs via Teams
Minimum 10 deltakere
Påmeldingsfrist: 9.3.22
Lenke til påmeldingsskjema: her
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Uke 12

Introduksjonskurs i
kvalitativ
forskningsmetodikk

Målgruppe: Ph.d.- og masterstudenter og andre med
helsefaglig bakgrunn. Ingen forkunnskaper om kvalitativ
metodikk er nødvendig.
4 timer

23.3 22

Faglig ansvarlig: Professor Olaug Lian, UiT/KFA
Online kurs via Teams
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

Uke 13

Bruk av NVivo i
kvalitative prosjekt –
et praktisk
brukerkurs

4 timer

30.3.2022

Målgruppe: forskere/masterstudenter/andre som
bruker/planlegger å bruke kvalitativ metodikk og planlegger
å bruke NVivo i analysearbeidet. Kurset er et praktisk
brukerkurs og ikke et ph.d.-kurs i kvalitativ metodikk.
Faglig ansvarlig: Professor Olaug Lian, UiT/KFA
Kurssted: Tromsø ev. online
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

April

Avansert bruk av
EndNote

2 timer

Dato kommer

2- timers online kurs. Målgruppe: forskere og andre som
bruker referanseverktøyet EndNote. Et kurs for
viderekommende der de viser mer avansert bruk av
EndNote, tilpasset brukernes behov. Forutsetter at det
digitale introduksjonskurset er tatt på forhånd, se nedenfor.
Faglig ansvarlig: Universitetsbiblioteket UiT
Kurssted: Campus Breivika, Tromsø ev. online
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

Mai
Uke 19

Protokoll- og
søknadsskrivekurs

Målgruppe: forskere, postdoktorer, startstipendkandidater,
ph.d.-kandidater i Helse Nord som planlegger søknader til
Helse Nord eller andre finansieringskilder.
1 dag

Dato kommer

Kursansvarlig: KFA
Online kurs via Teams
Program og lenke til påmelding annonseres senere.
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Juni

Kurs om kliniske
oppdragsstudier

1 dag

Dato kommer

Målgruppe: forskere og studiepersonell som deltar i eller
planlegger å delta i kliniske studier, f.eks. oppdrags- og
bidragsstudier der legemiddelindustrien er sponsor eller
bidragsyter. Kurset arrangeres i samarbeid med UNNs
samarbeidspart for forvalting av samarbeidsavtaler, Inven2.
Kursansvarlig: Merethe Larsen, KFA
Online kurs via Teams.
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

HØST 2022
Ph.d.-kurs, arrangeres i samarbeid med UiT.
Målgruppe: Ph.d.-studenter, forskere og postdoktorer i
Helse Nord.
September
Uke 36

Introduction to
randomized clinical
trials (RCT)

3 dager

5-7.9.22

Faglig ansvarlig: Institutt for Klinisk medisin (IKM), UiT/
Svetlana Zykova, KFA
Undervisningsspråket er engelsk.
Kurssted: Campus Breivika, Tromsø
Program og lenke til påmelding annonseres senere.
Ph.d.-kurs, arrangeres i samarbeid med UiT.
Målgruppe: Ph.d.-studenter, forskere og postdoktorer i
Helse Nord.

September
Uke 36

Systematic reviews

2 dager

8-9.9.22

Faglig ansvarlig: Institutt for Klinisk medisin (IKM), UiT/
Svetlana Zykova, KFA
Foredragsholder: professor Mike Clarke, KFA
Undervisningsspråket er engelsk.
Kurssted: Campus Breivika, Tromsø
Program og lenke til påmelding annonseres senere.
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Oktober

Oktober

Etikk- og redelighet i
forskning

Avansert bruk av
EndNote

½ dag

2 timer

Dato kommer

Dato kommer

KFA vil tilby et nytt kurs om etikk- og redelighet i forskning
som bl.a. vil omhandle Forskningsetikkloven og lokale
retningslinjer som oppfølging av denne. Mer informasjon
om målgruppe, program og lenke til påmelding vil
annonseres senere.
2- timers online kurs. Målgruppe: forskere og andre som
bruker referanseverktøyet EndNote. Et kurs for
viderekommende der de viser mer avansert bruk av
EndNote, tilpasset brukernes behov. Forutsetter at det
digitale introduksjonskurset er tatt på forhånd, se nedenfor.
Faglig ansvarlig: Universitetsbiblioteket UiT
Program og lenke til påmelding annonseres til høsten.

November
Uke 46

ICH GCP
UNN, Tromsø

2 timer

Dato kommer

Målgruppe: forskere, studiesykepleiere og andre
studiemedarbeidere som skal planlegge, gjennomføre eller
delta i kliniske legemiddelutprøvinger eller andre kliniske
intervensjonsstudier.
Faglig ansvarlig: monitorene i KFA
Kurssted: UNN Tromsø, mulighet for deltakelse via Teams.
Program og lenke til påmelding annonseres til høsten.
Målgruppe: Et praktisk brukerkurs for forskere og andre
som trenger innføring i grunnleggende medisinsk statistikk
og bruk av statistikkprogrammet SPSS.

November

Innføring i statistikk
og bruk av SPSS

2 dager

Dato kommer

Faglig ansvarlig: statistiker Tom Wilsgaard, KFA
Kurssted: UNN Tromsø ev. online kurs via Teams eller
annen læringsplattform.
Program og lenke til påmelding annonseres til høsten.
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Tilgjengelige nettkurs eller andre digitale kurs på de neste sidene:
NYTT!
Nasjonalt kurs for
studiesykepleiere

EndNote, digitalt introduksjonskurs

Kurset er nytt og tar sikte på å dekke et behov for opplæring som til nå ikke
har vært tilgjengelig i Norge. Målgruppen for kurset er sykepleiere som
ønsker å bidra til integrert behandlingsforskning ved en klinisk avdeling eller
forskningspost. Innholdsmessig berører kurset et bredt spekter av oppgaver
tilknyttet studiesykepleierrollen. Kurset gjennomføres digitalt som
kombinasjon av webinar (ved oppstart og ved kursavslutning) og
selvstudium med et totalt kursomfang på ca. 25 timer. Kurset består av
gruppearbeid (under webinarene) samt selvstudium i form av til sammen ca.
20 bolker i form av e-læringskurs, videoforedrag og hjemmeoppgaver som
skal gjennomføres/innleveres før avsluttende webinar 10. februar. Det er
totalt 36 plasser på kurset.
Første kurs er en pilotgjennomføring med følgende faste dager for webinardelene av kurset: torsdag 13. januar kl. 12.00 – 15.00 og torsdag 10. februar
12.00 – 14.00.
Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet tilbyr UNN ansatte et
åpent og gratis digitalt introduksjonskurs i referanseverktøyet EndNote.
Kurset er nyttig for forskere, stipendiater, studenter og andre som har bruk
for et referanseverktøy i jobben. Kurset passer for dem som ikke har brukt
EndNote tidligere eller for dem som har behov for repetisjon.

E-læringskurs i brukermedvirkning i
helseforskning

Helse Vest RHF har laget et e-læringskurs for brukermedvirkning i
helseforskning. Kurset retter seg mot både brukere og forskere. Kurset
bygger på veilederen for brukermedvirkning i helseforskning i
spesialisthelsetjenesten.
Kurset gir:
• en innføring i hva brukermedvirkning i helseforskning er
• praktiske tips for å etablere et godt og fruktbart samarbeid mellom bruker
og forsker

Tentativt vil påmeldingen være åpen
i uke 50, 2021
Mer info på NorCRIN sine
hjemmesider:
https://www.norcrin.no/nasjonaltkurs-i-studiesykepleie/

Kurs for PC:
https://mooc.uit.no/courses/course
-v1:UiT+EndNote+Norsk/about eller
her: mooc.uit.no
Kurs for Mac:
https://mooc.uit.no/courses/course
-v1:UiT+WCopy+001/about
Lenke til kurset:
https://kursbygger.ihelse.net/?start
courseid=12
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ICH GCP kurs

Protokoll- og søknadsskrivekurs
«Fra ide til ferdig protokoll og
søknad»

Tilgang til digitale GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere. GCP-kursene utover
vinteren 2020 og våren 2021 holdes digitalt. Det gir anledning til å delta på
det GCP-kurset som tidsmessig passer best, uansett hvor i landet man bor.
Se oversikt over kursdatoer på NorCRIN sine nettsider. Her finnes også lenke
til e-læringskurs som passer best som oppfriskningskurs dersom man har
ordinært GCP kurs fra tidligere.
Presentasjonene fra Klinisk forskningsavdeling sitt kurs i protokoll- og
søknadsskriving den 28. mars 2019 er tilgjengelig via streaming.
Kurset omhandler bl.a.:
• Søknad- og protokoll skriving
• Statistisk analyseplan og styrkeberegning,
• Kvalitative prosjekter
• Brukermedvirkning
• Budsjettering,
• Tilbud fra Klinisk forskningsavdeling

https://www.norcrin.no/gcp-kurs-iregi-av-norcrin-partnere/

https://intranett.unn.no/forskerkurs
/videoopptak-fra-kurs-i-protokollog-soknadsskriving-28-3-19article153682-43151.html

Alle kursene annonseres i tillegg fortløpende som enkeltkurs med mer informasjon, program og lenke til påmelding. Kursene vil tilrettelegges
for desentralisert deltakelse via Teams eller annen læringsplattform, der dette er foretrukket, eller nødvendig grunnet smittevernhensyn.
Kursplanen for 2022 er under utvikling og det kan bli tilbud om flere/andre typer kurs. Oppdaterte versjoner av kursplanen vil annonseres
fortløpende på KFA sine intra-og internettsider ved UNN HF.
Dersom det er behov for kurs som per i dag ikke står på KFAs kursplan, kom gjerne med forespørsel/forslag. Ta kontakt på e-post til
Klinisk.forskningsavdeling@unn.no
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