Regional kurs i forskningsmetodik
augusti 2017 - maj 2018

”Intresserad av forskning? Denna kurs passar både dig som är doktorand och dig som har
ett allmänt forskningsintresse. Ta chansen att göra allvar av den där forskningsidén du
funderat på som skulle förbättra vården!
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Regional kurs i
forskningsmetodik
Bakgrund
Klinisk forskning ger kunskap som ytterst syftar till bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla
sjukdomar och ohälsa. Framtida beslutsfattare inom hälso- och sjukvården måste kunna kritiskt värdera all den
information man exponeras för. Ledare måste även på ett
vetenskapligt riktigt sätt kunna formulera frågeställningar och hypoteser som bör undersökas för att säkerställa
goda framsteg i verksamheten. Den kliniska forskningens
förutsättningar har förändrats. Klinisk forskning kommer alltmer att baseras på samverkan över huvudmannaskapsgränser, över professionella gränser och över
institutionsgränser. Med detta följer också behovet av
en breddad bas för och en regionalisering av forskarutbildningen. En regional forskarrekrytering kommer att
få stor betydelse för utvecklingen och kvaliteten av hälso- och sjukvården i regionen. Ett vetenskapligt förhållningssätt som genomsyrar verksamheten blir till gagn för
såväl beslut i vården som verksamhetsutvecklingen.

Samarbete inom FORSS
FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige) bildades
1995 genom ett samarbetsavtal mellan landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Det övergripande syftet är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan
inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska
patientnära områden. Nu ingår också Region Kronoberg
i denna samverkan. FORSS stöder ekonomiskt denna
forskarutbildningskurs. Dessutom bidrar FORSS ekonomiskt med anslag till forskning som sker i samverkan
mellan landstingen.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge praktiska och teoretiska
kunskaper i klinisk forskningsmetodik samt att stimulera
intresset för och rekrytering till forskning.
Avsikten är också att tillsammans med Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, regionalt skapa en forskarutbildning anpassad till de förutsättningar som finns
i primärvården samt vid region-, läns-, och länsdelssjukhus.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till kliniskt verksam vårdpersonal i landstings/regionsfinansierade verksamheter inom Östergötland, Jönköping, Kalmar
och Kronoberg. Kursen ges som fristående forskarutbildningskurs på Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Vid behov av prioritering ges
företräde till antagna eller blivande doktorander,
läkare/vårdpersonal med anknytning till primärvården eller som verkar i regionens periferi, liksom
sökande med pågående projekt.

Antal kursdeltagare
30 personer.

Förkunskaper
Examen på avancerad nivå som läkar-/tandläkarexamen eller magisterutbildning. Kopia av examensbevis bifogas anmälningsblankett.

Kursen är tidsmässigt och geografiskt anpassad så
att den är möjlig att genomföra för kliniskt verksamma personer på vårdcentraler och sjukhus i
regionen. De sju kursinternaten (5 internat om
vardera 3 dagar, och 2 internat om vardera 2 dagar) kommer samtliga att äga rum på Fredensborgs
herrgård. Den teoretiska undervisningen planeras
vara avslutad i maj 2018. Parallellt med teoridelen arbetar kursdeltagarna med egna projektplaner vilka slutredovisas maj 2018. Dessutom ingår
två separata kursdagar inom respektive landsting/
region. Kursformen bygger till sin natur på aktivt
deltagande varför närvaro vid samtliga internat är
en förutsättning för godkänd kurs.

Studietid
Studietiden motsvarar 1 dag per vecka, därutöver
tillkommer 21 dagar för internatvistelse och lokala
utbildningsdagar. En kurs på 16 hp motsvarar ungefär 10 veckors heltidsarbete.

Poängsättning

Antagning
Respektive chef måste ge skriftligt godkännande av
ansökan då arbetsgivaren måste garantera att den
sökande får genomföra utbildningen som tjänsteuppdrag med de löne- och andra förmåner som är
förenade med denna tjänstgöringsform (se Avgifter). Antagning sker landstingsvis.

Avgifter
Kursen i sig är avgiftsfri och betalas genom FORSS.
Avgifter avseende resor, kost och logi, facklitteratur, samt arbetstid tillkommer. Arbetsgivaren står
för bibehållen lön under studietiden samt kostnader för resor, kost och logi, varför dennes underskrift efterfrågas på anmälningsblanketten.

Kursstart och upplägg
Kursen inleds med ett forskningsförberedande seminarium i form av internat på Fredensborgs Herrgård utanför Vimmerby, den 30 augusti - 1 september 2017.
Kursen pågår sedan till den 25 maj 2018 i form av:
•
•
•
•

Föreläsningar
Grupparbeten
Litteraturstudier
Skrivande av projektplan

Den regionala kursen i grundläggande forskningsmetodik ger 16 hp, vilka kan tillgodoräknas i en
licentiatexamen i medicinsk vetenskap eller i en
medicine doktorsexamen efter antagning som doktorand.
Av de obligatoriska kurspoäng som krävs för dem
som antagits till forskarstudier innefattar kursen:
•
•
•
•

Forskningsmetodik 		
5 hp
Statistik 				5 hp
Vetenskaplig kommunikation
och informationssökning 		
3 hp
Etik 				3 hp

Detta innefattar: vetenskapsteori, forskningsetik,
epidemiologi, statistik, kvalitativa metoder, datainsamlingsmetoder, litteratursökning, projektplanering, forskningsansökan samt kunna skriva och
förstå vetenskaplig text.

För godkänd kurs fordras:
•
•

•

Närvaroplikt
Inlämning och godkännande av hemuppgifter
(statistik, epidemiologi, etik, artikelgranskning,
kvalitativa metoder)
Skriva projektplan och vara opponent/respondent på projektplan

Information och ansökan
Underskriven anmälningsblankett skickas till:
Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården, FORSS,
S:t Larsgatan 9D, 581 85 Linköping
Information om kursen samt anmälningsblankett hittas på FoUenheten för närsjukvrådens hemsida:
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Narsjukvarden-i-vastra-Ostergotland/Forsknings-och-utvecklingsenheten-for-narsjukvarden/
Sista ansökningsdag:
Besked om antagning:

6 mars 2017
14 april 2017

För ytterligare information, kontakta:
Lars Falk			
Ingrid Wåhlin			
Marie Golsäter		
Ingrid Edvardsson Aurin

010-103 85 07
0768-51 60 60
0722 – 417511
0709-844588

lars.falk@regionostergotland.se
ingrid.wahlin@ltkalmar.se
marie.golsater@rjl.se
ingrid.edvardsson@kronoberg.se

Styrgrupp
Lars Falk, docent			
Magnus Falk, docent			
Marika Wenemark, Med dr		
Marie Golsäter, Fil dr			
Anders Tengblad, Med dr		
Ingrid Wåhlin, Med dr		
Johanna Thegerström, Med dr
Ingrid Edvardsson Aurin, Med dr

Region Östergötland
Linköpings universitet
Region Östergötland
Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Region Kronoberg

