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Kursplan, Klinisk forskningsavdeling (KFA), plan for 2023 

Md./uke Kurs/seminar 
Varighet antall 
dager 

Dato Beskrivelse/påmelding 

VINTER/VÅR 2023 

Q1 2023 

Introduksjonskurs – 
datahåndtering (Data 
Management) i 
kliniske studier 

2 timer 15. februar 

Målgruppe: Forskere og studiepersonell som deltar i, eller 
planlegger kliniske studier og som ønsker en innføring i 
datahåndtering og hvilke regulatoriske krav som gjelder for 
ulike typer studier.  

Faglig ansvarlig: Brynjar Mauseth, KFA 

Online kurs via Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

Mars 
Systematic reviews 

Online kurs 
2 dager 14-15. mars 

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  

Foredragsholder: professor Mike Clarke, KFA 

Undervisningsspråket er engelsk. 

Online kurs via Zoom/Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=99TXEHDEM8JHECHR
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=CEHXRLJENCEAWYHK
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Mars 
Introduksjonskurs i 
kvalitativ 
forskningsmetodikk 

4 timer 22.mars  

 

 

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

Faglig ansvarlig: Professor Olaug Lian, UiT/KFA 

MH-bygget, Universitetet i Tromsø, Hybridløsning 

(mulighet for både stedlig og digital deltakelse) 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

April 

Frokostseminar: 

Statistikk i kliniske 
studier 

2 timer 19 og 20. april 

 

KFA inviterer til frokostseminar med ulike statistiske tema 
for kliniske studier. Målgruppen vil være forskere og andre 
som trenger en kort innføring i grunnleggende medisinsk 
statistikk.  

Frokostseminaret vil gå over to dager, med oppstart 08.00 
den 19 og 20. April med to ulike tema pr. dag (lengde: ca 
20-30 minutter pr. tema) Se tema i program og 
påmeldingsskjema. 

Faglig ansvarlig: statistiker Lars Bakke Hindenes, KFA 

Online kurs via Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=L9WX7KAPWTYXW9FK
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=TDWEEYYYCTMXRRR8
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Mai 

 

Protokoll- og 
søknadsskrivekurs 

1 dag 31. mai 

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

Kursansvarlig: KFA 

Online kurs via Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

Juni 

Bruk av NVivo i 
kvalitative prosjekt – 
et praktisk 
brukerkurs 

4 timer 1. juni 

 

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 

MH-bygget, Universitetet i Tromsø, Hybridløsning 

(mulighet for både stedlig og digital deltakelse) 

Lenke til påmeldingsskjema: her  

Juni 

Seminardag for 
kliniske 
oppdragsstudier – 
fra forespørsel til 
sluttrapportering 

1 dag 14. juni 

 

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. 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

 

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=DNLX38CD9M4473XW
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=FYWRT7MYXPLW8LTH
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=HFWLPPADRT99EJFE
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HØST 2023 

September 
Introduction to 
randomized clinical 
trials (RCT) 

3 dager 4-6. september 

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 

Undervisningsspråket er engelsk. 

Online kurs via Microsoft Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

 

September 

 

Systematic reviews 2 dager 7-8. september 

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 

Foredragsholder: professor Mike Clarke, KFA 

Undervisningsspråket er engelsk. 

Online kurs via Microsoft Teams 

Lenke til påmeldingsskjema: her 

November 
Innføring i statistikk 
og bruk av SPSS 

2 dager Dato kommer 

Målgruppe: Et praktisk brukerkurs for forskere og andre 
som trenger innføring i grunnleggende medisinsk statistikk 
og bruk av statistikkprogrammet SPSS.  

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. 

https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=KN388LFHKKNHCTR7
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=HFDFHLWJXEJDKJF8


5 
 

Versjonsdato 22.05.2023 
Dokumentansvarlig: B.M KFA 

 

 

 

Tilgjengelige nettkurs eller andre digitale kurs på de neste sidene: 

NYTT! CTIS-caféer våren 2023 Den nye forordningen for kliniske utprøvinger av legemidler ble 
implementert 31. januar 2022. Dette innebærer bl.a ny søknadsportal, 
Clinical Trial Information System (CTIS).  
Forskningsstøtte OUS arrangerer i løpet av våren 2023 flere CTIS-caféer, og 
det er mulig å delta digitalt via Teams 

For påmelding og mer info: 
https://response.questback.com/isa
/qbv.dll/bylink?p=Kt6O0n66RM6k7D
RnZpXf1VBI2x_hICgXguf-
La4uDPR_FwaQnlKLm8o1iHEgBncD0 
 

Nasjonalt kurs for 
studiesykepleiere 

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. Det er totalt 42 
plasser på kurset som blir fordelt mellom foretakene.  
 

For påmelding og mer info på 
NorCRIN sine hjemmesider: 
https://www.norcrin.no/nasjonalt-
kurs-i-studiesykepleie/ 
 

EndNote, digitalt introduksjonskurs 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. 
 

Kurs for PC og Mac: 
https://mooc.uit.no/courses/course
-v1:UiT+WCopy+001/about 
 

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 

Lenke til kurset: 
https://kursbygger.ihelse.net/?start
courseid=12 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=Kt6O0n66RM6k7DRnZpXf1VBI2x_hICgXguf-La4uDPR_FwaQnlKLm8o1iHEgBncD0
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=Kt6O0n66RM6k7DRnZpXf1VBI2x_hICgXguf-La4uDPR_FwaQnlKLm8o1iHEgBncD0
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=Kt6O0n66RM6k7DRnZpXf1VBI2x_hICgXguf-La4uDPR_FwaQnlKLm8o1iHEgBncD0
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=Kt6O0n66RM6k7DRnZpXf1VBI2x_hICgXguf-La4uDPR_FwaQnlKLm8o1iHEgBncD0
https://www.norcrin.no/nasjonalt-kurs-i-studiesykepleie/
https://www.norcrin.no/nasjonalt-kurs-i-studiesykepleie/
https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+WCopy+001/about
https://mooc.uit.no/courses/course-v1:UiT+WCopy+001/about
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12
https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=12
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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 

 

ICH GCP kurs Tilgang til digitale GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere. 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. 

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

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

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://intranett.helsenord.no/fag-
og-forskning-felles/forskning-og-
innovasjon-felles/forskning-og-
innovasjon-i-unn-unn/kurs/ 
 
(Ligger i nedtrekksmenyen) 

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.  

Kursplanen for 2023 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 

Overordnet faglig ansvarlig for KFA sin kursplan 2023: Avd. leder Melinda B. Roaldsen MD PhD  

 

https://www.norcrin.no/gcp-kurs-i-regi-av-norcrin-partnere/
https://www.norcrin.no/gcp-kurs-i-regi-av-norcrin-partnere/
https://intranett.helsenord.no/fag-og-forskning-felles/forskning-og-innovasjon-felles/forskning-og-innovasjon-i-unn-unn/kurs/
https://intranett.helsenord.no/fag-og-forskning-felles/forskning-og-innovasjon-felles/forskning-og-innovasjon-i-unn-unn/kurs/
https://intranett.helsenord.no/fag-og-forskning-felles/forskning-og-innovasjon-felles/forskning-og-innovasjon-i-unn-unn/kurs/
https://intranett.helsenord.no/fag-og-forskning-felles/forskning-og-innovasjon-felles/forskning-og-innovasjon-i-unn-unn/kurs/
mailto:Klinisk.forskningsavdeling@unn.no

