
KLINISK FORSKNINGSAVDELING, UNN HF ARRANGERER 

KURS I KVALITATIV METODIKK OG BRUK AV NVivo 

Tid: ONSDAG 3. APRIL 2019 kl. 10.00 – 15.00 

Sted: Tromsø UiT, Medisin og helsefagbygget 2 (vest): U.10.306, Seminarrom  

 

Kvalitativ utforskning av kvalitative data får stadig større plass og anerkjennelse i medisinsk og 

helsefaglig forskning, og etterspørselen etter kunnskap som ikke lar seg tallfeste er økende. Dette 

kurset skal handle om forskning som tar utgangspunkt i kvalitative data og kvalitative metoder.  

I løpet av kurset skal kursdeltakerne få teoretisk og praktisk kunnskap om planlegging og 

gjennomføring av forskningsprosjekter med kvalitativ metodologi, samt en demonstrasjon av 

hvordan dataprogrammet NVivo kan brukes til å arkivere, utforske og analysere kvalitative data, se: 

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-is-nvivo 

Kurset er primært innrettet mot analysefasen, men overordnede tema knyttet til kvalitativ 

metodologi (begreper, teorier, perspektiver og kunnskapssyn) vil også bli tatt opp.  

PROGRAM: 

10.00-10.15: Kaffe, registrering 

10.15 – 11.00: INTRODUKSJON 

11.15 – 12.00: HVORDAN ANALYSERE KVALITATIVE DATA MED KVALITATIVE METODER? 

12.00 – 12.45 LUNSJ (kaffe og te blir servert, bring matpakke. Det er mulig å kjøpe lunsj i kantinene) 

12.45 – 15.00: NVivo - DEMONSTRASJON 

Alle bør medbringe sin egen PC eller MAC (NVivo finnes for begge typer av maskiner), og det er en 

fordel om alle har installert NVivo på den. Studenter og ansatte tilknyttet UiT har tilgang til 

programmet via universitetets IT-tjenester, andre kan laste ned demo-versjoner her (men de har 

begrenset gyldighet så ikke gjør det før tett opp mot kursstart): 

https://www.qsrinternational.com/nvivo/request-a-demo. 

Kursansvarlig vil være professor Olaug S. Lian, Institutt for samfunnsmedisin, UiT og som er tilknyttet 

Klinisk forskningsavdeling som forskningsveileder. 

Kurset er beregnet for helsepersonell i Helseforetakene i Helse Nord som er Ph.d.-studenter, 

startstipendkandidater eller forskere. Helsepersonell med mastergrad og som planlegger opptak til 

Ph.d/førstelektorprogram kan også søke, minstekrav er mastergrad/hovedfag. 

Førstelektorkandidater og forskere tilknyttet Universitetet i Tromsø eller Nord universitet kan også 

søke. 

Kurset arrangeres av Klinisk forskningsavdeling, UNN i samarbeid med Det helsevitenskapelige 

fakultet, UiT. Lenke til påmeldingsskjema finnes her. 

For mer informasjon, kontakt: 

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-is-nvivo
https://www.qsrinternational.com/nvivo/request-a-demo
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=78LJX3NR3R


Professor Olaug S. Lian, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT/ Klinisk 

forskningsavdeling via e-post: olaug.lian@uit.no, eller Helsefaglig forskningsveileder Elin Evensen, 

Klinisk forskningsavdeling via e-post klinisk.forskningsavdeling@unn.no. 
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