Regional kurs i forskningsmetodik
Vetenskapsmetodik, forsknings- och bioetik 16 hp

september 2021 - juni 2022

Intresserad av forskning? Denna kurs passar dig som är eller har
tankar om att bli doktorand. Ta chansen att göra allvar av den där
forskningsidén du har funderat på som skulle kunna förbättra hälsa
och vård!

Regional kurs i
forskningsmetodik
Om FORSS

Forskningsrådet i Sydöstra Sveriges (FORSS) övergripande
syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan
inom forskning och utveckling och då särskilt inom kliniska
och patientnära problemområden. FORSS bildades 1995 och
bidrar ekonomiskt med anslag till forskning som sker i
regional samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen
(Jönköpings, Kalmar, Östergötlands län) samt Region
Kronoberg. Sedan 2001 erbjuder FORSS denna regionala
forskarutbildningskurs vartannat år.

Syfte och mål

Kursen ges som en fristående forskarutbildningskurs på 16
högskolepoäng (hp) vid den medicinska fakulteten,
Linköpings universitet. Syftet med utbildningen är att ge
praktiska och teoretiska färdigheter i klinisk forskningsmetodik samt att öka intresset för forskning. Ytterligare ett
syfte är att skapa nätverk för framtida samarbete inom
forskning och klinisk verksamhet.
Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i regionfinansierade verksamheter inom Jönköpings, Kalmar
Kronobergs och Östergötlands län. De förkunskaper som
krävs är examen på avancerad nivå som läkar-/
tandläkarexamen eller magister-/masterutbildning. Kopia
av examensbevis måste bifogas med anmälningsblanketten.

Kursupplägg

Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kursen ges i
internatform, uppdelat på sex tredagarsinternat
(1-3 september, 6-8 oktober, 24-26 november 2021 samt
12-14 januari, 9-11 mars och 27-29 april 2022) och ett
avslutande tvådagars examinationsinternat 2-3 juni 2022.
Internaten hålls på Fredensborgs Herrgård i Storebro söder
om Vimmerby.
Tid för hemuppgifter och inläsning beräknas till 1 dag per
vecka under hela kursperioden utöver de 20 internatdagarna. Du bör diskutera tidsplaneringen med din chef så
att det är tydligt vad du kan göra inom ramen för din tjänst
och vad du eventuellt förväntas göra på fritiden.
Förändringar av upplägget kan bli aktuella beroende
på pandemisituationen.

Kursinnehållet omfattar vetenskapsteori,
forskningsetik, epidemiologi, statistik,
kvalitativa metoder, studiedesign,
litteratursökning, projektplanering,
forskningsansökan samt att kunna skriva
och förstå vetenskaplig text.
Kursen genomförs i form av:
•
•
•
•
•
•
•

föreläsningar
hemuppgifter
grupparbeten
litteraturstudier
seminarium
arbete med projektplan
artikelgranskning

Det är viktigt att ha en tydlig projektidé
om en kommande studie eftersom en del
av kursen handlar om att skriva en
projektplan och en tänkt ansökan till
Etikprövningsmyndigheten. Kursen
bygger på ett aktivt deltagande vilket
också innebär obligatorisk närvaro under
internattillfällena. Mellan kursinternaten
arbetar deltagarna med inläsning,
hemuppgifter och vidareutveckling av sin
projektplan.
Statistikmomentet kommer att bestå av
föreläsningar och praktiska
övningsmoment. Deltagarna förväntas ha
tillgång till en dator med ett statistikprogram (SPSS/Statistica) eftersom
statistikdelen av kursen bygger på att
använda något av dessa program.
Sista internatet i juni 2022 är ett
examinationsinternat som bland annat
innebär att presentera och försvara sin
projektplan samt att opponera (muntligt)
på annan kursdeltagares projektplan.

Poängsättning

Kursen motsvarar 16 högskolepoäng och
inkluderar de obligatoriska
forskarutbildningskurserna för
doktorsexamen i medicinsk vetenskap
vid den medicinska fakulteten,
Linköpings universitet. De poäng som
kursen ger kan tillgodoräknas efter
antagning till forskarutbildning för den
som inte redan är doktorand.

Följande obligatoriska forskarutbildnings-

kurser vid Linköpings universitet täcks av
kursen:

•
•
•
•

Forskningsmetodik
(5 hp)
Statistik
(4 hp)
Forsknings- och bioetik
(4 hp)
Vetenskaplig kommunikation (3 hp)

Andra lärosäten kan ha andra krav och
annan poängsättning för sina
forskarutbildningskurser. Om du är
antagen eller kommer att antas som
doktorand vid ett annat universitet gör det
universitetet en värdering av kursens
delmoment i samband med antagningen.

För godkänd kurs fordras
•
•
•

•

Närvaro på alla internat
Inlämning av godkända hemuppgifter
inför varje internat
Godkänd projektplan och godkänt
genomförande som opponent och
respondent på projektplan vid
slutexaminationstillfället
Aktivt deltagande i
artikelgranskningsseminarium vid
slutexaminationstillfället

Antagning

Antagning sker utifrån akademisk nivå
där antagna doktorander har företräde.
Det sker en fördelning av platser till
deltagare från respektive län och vi
eftersträvar en geografisk och
professionell variation. Antalet
kursdeltagare är maximalt 32.

Arbetsgivarens kostnader och
garantier
Kursen är avgiftsfri och finansieras
genom FORSS. Arbetsgivaren står för
kostnader för resor, kost och logi samt
facklitteratur. Arbetsgivaren garanterar
också att den sökande får genomföra
utbildningen som tjänsteuppdrag med
bibehållen lön samt får tidsmässiga
förutsättningar för att delta i samtliga
internat och för hemuppgifter och
inläsning mellan internattillfällena (se
vidare under rubriken Kursupplägg).

Information och ansökan
Underskriven ansökningsblankett skickas tillsammans med examensbevis och
eventuellt antagningsbesked till forskarutbildning som pdf-filer per e-post till:
Marika Janson, Futurum, Region Jönköpings län, marika.janson@rjl.se
Sista ansökningsdag: 31 mars 2021
Besked om antagning: 30 april 2021

Information om kursen samt ansökningsblankett finns på FORSS hemsida:
https://www.researchweb.org/is/forss/regionalkurs

För ytterligare information kontakta
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marika.janson@rjl.se
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0480 - 832 83

suzanne.petersson@regionkalmar.se
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ingrid.edvardsson@kronoberg.se
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