
KLINISK FORSKNINGSAVDELING, UNN HF ARRANGERER 

KURS I BRUK AV NVIVO I KVALITATIVE PROSJEKT - et praktisk brukerkurs 

Tid: ONSDAG 3. MARS 2021 kl. 10.15 – 14.00 

Sted: Online kurs via Teams 

Bruk av kvalitative data og metoder får stadig større plass og anerkjennelse i medisinsk og helsefaglig 

forskning, og etterspørselen etter kunnskap som ikke lar seg tallfeste er økende. Dette kurset gir en 

introduksjon til bruk av programpakken NVivo i kvalitativ forskning.  

I løpet av kurset skal kursdeltakerne få praktisk kunnskap om hvordan dataprogrammet NVivo kan 

brukes til å arkivere, utforske og analysere kvalitative data.  

Årets kurs vil arrangeres som digitalt kurs via Teams. Programmet er lagt opp med veksling mellom 

forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser (som må gjøres hver for seg grunnet digital 

undervisning).  

Dersom man har egne transkriberte forskningsdata kan disse benyttes i øvelsene. Læringsutbyttet vil 

bli størst dersom man øver seg med utgangspunkt i egne data. For de som ikke har egne data, vil vi 

ha øvingsfiler som kan benyttes (gjelder kun NVivo for Windows).  

PROGRAM: 

10.15 – 10.30  Velkommen, presentasjonsrunde og praktisk info 

10.30 – 11.30  Hvordan bruke NVivo til kvalitativ analyse av kvalitative data 

 (pauser avvikles der det er naturlig, min. en pause ca midtveis)  

11.30 – 12.00  LUNSJ 

12.00 – 13.00  NVivo – individuelle øvelser (pauser avvikles etter behov) 

13.00 – 14.00  Oppsummering og spørsmål knyttet til individuelle øvelser (pauser etter behov). 

  

Alle må disponere egen PC eller MAC under kurset (NVivo finnes for begge typer av maskiner). 

Foreleser vil bruke MAC-versjonen, men deltakere kan bruke Windows-versjonen som er ganske lik.  

NVivo må være installert på forhånd på maskinen. For ansatte i foretakene må man kontakte Helse 

Nord IKT for kjøp av lisens og installasjon. Avdelingen eller forsker selv må som oftest finansiere 

lisens. NVivo kan bestilles over kundeportalen til HN-IKT. Studenter og ansatte tilknyttet UiT har 

tilgang til programmet via universitetets IT-tjenester.  

Les mer her:  https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-is-nvivo 

https://support.alfasoft.com/hc/en-us/categories/360000112177-NVivo 

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

Klinisk forskningsavdeling som forskningsveileder. 

Maks antall deltakere er 15. Kurset er gratis 

Lenke til påmeldingsskjema: her, påmeldingsfrist er innen mandag 22. februar 

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-is-nvivo
https://support.alfasoft.com/hc/en-us/categories/360000112177-NVivo
https://redcap.helsenord.no/redcap/surveys/?s=JLDYPAC8NP


Vi vil sende ut lenke til kursrommet i Teams til de som er påmeldt, etter påmeldingsfristen 22.2.21. Vi 

vil også sende ut øvingsfiler i forkant av kurset for de som trenger det. Angi om du har egne data, 

eller ikke, i påmeldingsskjemaet. 

For mer informasjon, kontakt: 

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

mailto:klinisk.forskningsavdeling@unn.no



