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Kursplan, Klinisk forskningsavdeling (KFA), plan for 2021
Md./uke

Kurs/seminar

Varighet antall
Dato
dager

Beskrivelse/påmelding

VINTER/VÅR 2021

Uke 9

Bruk av NVivo i
kvalitative prosjekt –
et praktisk
brukerkurs

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.
1 dag

3.mars

Faglig ansvarlig: Professor Olaug Lian, UiT/KFA
Kurssted: Online kurs via Teams eller annen
læringsplattform
Program og lenke til påmelding annonseres i januar 2021.
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. Mars

Faglig ansvarlig: monitorene i KFA
Online kurs via Skype ev. Teams
Minimum 10 deltakere
Påmeldingsfrist: 14. mars
Lenke til påmeldingsskjema: her

Mars

Systematic reviews

Uke 11

UNN Tromsø

2 dager

18-19 Mars

Målgruppe: hovedsakelig forskere, postdoktorer og ph.d.studenter, men også masterstudenter og andre som ønsker
å lære mer om systematiske oversiktsstudier kan delta.
Undervisningsspråket er engelsk.
Faglig ansvarlig: Mike Clarke, KFA
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Kurssted: UNN Tromsø ev. online via Teams ev. annen
læringsplattform
Minimum 10 maks 20
Kurset vil arrangeres som tilstede kurs i Tromsø
dersom smittesituasjonen tillater dette, ev online kurs.
Annonseres i januar 2021 med mulighet for påmelding.

Målgruppe: forskere, ph.d.-studenter, masterstudenter og
andre som trenger innføring i bruk av referanseverktøyet
EndNote.
April

Bruk av EndNote

3,5 timer

Dato kommer

Faglig ansvarlig: Universitetsbiblioteket UiT
Kurssted: Campus Tromsø, Breivika
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

April/mai
Uke

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
Kurssted ev. online kurs annonseres senere
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

Juni
Uke 23

Kurs med Inven2 om
kliniske oppdragsog bidragsstudier

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.
1 dag

Dato kommer

Kursansvarlig: Merethe Larsen, KFA
Kurssted: UNN, Tromsø. Deltakelse via Skype/Teams vil
være mulig.
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HØST 2021
Ph.d.-kurs, arrangeres i samarbeid med UiT.

September
Uke 36

Målgruppe: Ph.d.-studenter, forskere og postdoktorer i
Helse Nord.
Introduksjon til RCT

3 dager

6-8.9.21

Faglig ansvarlig: Institutt for Klinisk medisin, UiT/ Svetlana
Zykova, KFA
Kurssted: UiT Campus Tromsø MH-bygget
Program og lenke til påmelding annonseres i juni 2021.
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

9-10.9.21

Faglig ansvarlig: Svetlana Zykova, KFA
Kurssted: UIT Campus Tromsø MH-bygget
Program og lenke til påmelding annonseres i juni 2021.
Målgruppe: forskere og andre som trenger innføring i bruk
av referanseverktøyet EndNote.

Oktober

Bruk av EndNote

3,5 timer

Dato kommer

Faglig ansvarlig: Universitetsbiblioteket UiT
Program og lenke til påmelding annonseres senere.

Kurs for LIS 2/3 i
Oktober/november felles
kompetansemodul

1 dag

Dato
kommer

Kurs for leger i spesialisering (LIS 2/3) ved UNN. Kurs som
dekker læringsmål i felles kompetansemodul for alle
spesialiteter vedrørende litteratursøk og forskning. Det
planlegges med 1-2 kursdager. Dato for en kursdag er
fastsatt til fredag 8. mai. Dato for dag 2 vil bli annonsert
senere. Kursprogram med mulighet for påmelding vil bli
annonsert primo 2020.
Kurssted: UNN, Tromsø, Deltakelse via Teams eller annen
læringsplattform vil være mulig.
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Program og lenke til påmelding annonseres senere.

November

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
Skype/Teams.
Program og lenke til påmelding annonseres senere.
Målgruppe: Et praktisk brukerkurs for forskere og andre
som trenger innføring i grunnleggende medisinsk statistikk
og bruk av statistikkprogrammet SPSS.

November

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 senere.

Tilgjengelige nettkurs eller andre digitale kurs:
E-læringskurs i brukermedvirkning i
helseforskning

ICH GCP kurs

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
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

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

https://www.norcrin.no/gcpkurs-i-regi-av-norcrinpartnere/
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Protokoll- og søknadsskrivekurs
«Fra ide til ferdig protokoll og
søknad»

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://intranett.unn.no/forsk
erkurs/videoopptak-fra-kurs-iprotokoll-og-soknadsskriving28-3-19-article15368243151.html

Noen av kursene vil tilrettelegges for desentralisert deltakelse via Teams eller annen læringsplattform, der dette er foretrukket eller nødvendig
grunnet smittevernhensyn. 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

Versjonsdato 07.12.2020
Dokumentansvarlig: KFA EKE

