
Kurs 
Innføring i litteratursøk, forskningsmetodikk og -etikk for 

leger i spesialisering (LIS 2/3) 
 
Dag og tid: fredag 19. november 2021 kl. 08.00-16.00 

Sted: Online ved bruk av Teams 

Arrangør: Klinisk forskningsavdeling (KFA), UNN HF 

Målgruppe: Kurset er tilrettelagt for leger under spesialisering (LIS 2 og 3) ved UNN og er 

åpent for LIS ved andre helseforetak i Helse Nord.  For de som følger ny utdanningsordning 

ved UNN, vil deltakelse på kurset være obligatorisk for å få godkjent de aktuelle 

læringsmålene. Det gjøres unntak for leger med norsk doktorgrad innen medisin og helse. 

 

Kurset er blant anbefalte læringsaktiviteter til følgende forskriftsfestede læringsmål 

under forskningsforståelse og kunnskapshåndtering i del 2 i felles 

kompetansemodul for alle spesialiteter: 

LM 13 - Kunne lese og forstå og vurdere hypoteser i en forskningsprotokoll, og kjenne til 

relevant lovverk og grunnleggende forskningsetikk. 

LM 32 - Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre 

søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og 

bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen). 

LM 34 - Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres 

styrker og svakheter (kunnskapskilder). 

LM 43 - Forstå forskjellen mellom hvordan data samles inn og analyseres i 

forskningsarbeid, forbedringsarbeid og revisjonskontroll og tilsynsarbeid og vite hvordan 

resultater fra forbedringsarbeid publiseres. 

Forberedelse før kursdagen: 

For å sikre best mulig utbytte av kursdagen forventes det at kursdeltakerne har 
gjennomført det anbefalte e-læringskurset fra Helsebiblioteket i kunnskapsbasert 
praksis. E-læringskurset er anbefalt læringsaktivitet spesielt for læringsmål 32 og 
34.  Kurset er tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportaler. Hvis du er ansatt 
i et helseforetak, anbefaler vi at du tar kurset via læringsportalen slik at det blir registrert 
at du har gjennomført kurset. Kurset er modulbasert og enkeltmodulene kan tas separat. 
Hele kurset tar ca. 4-5 timer å gjennomføre, så sett av nok tid. Lenke til e-læringskurset her: 

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis 

Som forberedelse vil det også sendes ut vitenskapelige artikler som skal leses og et 

spørreskjema som skal besvares i forkant av kurset. 

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis


Program  

Dato: fredag 19. november 2021 

Tid Tema Forelesere 
 

08.00-08.15 Pålogging og registrering. 
Informasjon om kursdagen 

Kursansvarlig, Klinisk 
forskningsavdeling (KFA),  
Forsknings- og utdanningssenteret 
UNN 

08.15-10.30 Kunnskapskilder og litteratursøk.  
Innlagt kort pause underveis 

Eirik Reierth, Førstebibliotekar, 
Universitetsbiblioteket, UiT 

10:30-10:45 Pause  
10:45-11:30 Forskningsetikk Åge Wifstad; Førsteamanuensis 

UiT/ fagetiker UNN 
11:30-12:15 Lunsj  
12.15-13.05 Innføring i studiedesign i klinisk 

forskning 
 

Svetlana Zykova, rådgiver/forsker 
KFA, Forsknings- og 
utdanningssenteret UNN 

13.05-13.15 Pause  
13.15-14.15 Forts. Innføring i studiedesign i klinisk 

forskning 
Svetlana Zykova, rådgiver/forsker 
KFA 

14.15-14.30 Pause  
14:30-15:00 Lover og regelverk som regulerer 

forskning, herunder GDPR 
Personvernombudet UNN  

15.00-15.15 Pause  
15:15-15:45 Forskning i UNN og Helse Nord - hvorfor 

skal vi forske, hva skal vi forske på og 
hvordan skal vi få til god forskning? 

Einar Bugge, Forsknings- og 
utdanningssjef, Forsknings- og 
utdanningssenteret UNN 

15:45-16:00 
 

Oppsummering, avsluttende spørsmål og 
info om evaluering 

Kursansvarlig, KFA 

 

NB! Med forbehold om mindre endringer i programmet. 

 

Anbefalt litteratur/nettressurser: 

Helsinkideklarasjonen https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-

retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/ 

Helseforskningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44 

Forskningsetikkloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23?q=forskningsetikkloven 

 

https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/
https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Lover-og-retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23?q=forskningsetikkloven

