
”En fullspäckad kurs men i ett koncentrerat upplägg som 
möjliggör forskning när man huvudsakligen arbetar kliniskt”

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

augusti 2023 - maj 2024

Intresserad av forskning? 
Denna kurs passar dig som är eller planerar att bli doktorand

”Kursen ger både grundläggande samt fördjupad 
kunskap serverat i ett bra kurspaket" 

"För mig personligen gav kursen både 
mycket ny kunskap och motivation att fortsätta forska"



Regional kurs i
forskningsmetodik

Om FORSS
Det övergripande syftet med Forskningsrådet i Sydöstra 
Sverige (FORSS) 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 som 
omfattar 16 högskolepoäng (hp) vid den medicinska 
fakulteten, Linköpings universitet. Syftet med utbildningen 
är att ge praktiska och teoretiska färdigheter i klinisk 
forskningsmetodik. Ytterligare ett syfte är att skapa nätverk 
för framtida samarbeten inom forskning och klinisk 
verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i region-
finansierade verksamheter inom Jönköpings, Kalmar 
Kronobergs och Östergötlands län. De förkunskaper som 
krävs är examen på avancerad nivå såsom läkar-/
tandläkarexamen eller magister-/masterutbildning. Kopia 
på examensbevis ska bifogas anmälningsblanketten.

Kursupplägg
Kursen motsvarar 11 veckors heltidsstudier. Kursen ges i 
internatform vid sju tillfällen (30 augusti-1 september, 4-6 
oktober och 22- 24 november 2023 samt 10-12 januari, 6-8 
mars, 24-26 april och 30-31 maj 2024). Internaten hålls på 
Fredensborgs Herrgård i Storebro söder om Vimmerby.

Tid för hemuppgifter och inläsning beräknas till en dag per 
vecka under hela kursperioden utöver internattillfällena. 
Diskutera tidsplaneringen med din chef så att det är tydligt 
vad du kan göra inom ramen för din tjänst och vad du 
förväntas göra på fritiden. 

Förändringar av upplägget kan bli aktuella beroende
på exempelvis situationen med Covid 19.



Kursinnehållet omfattar vetenskapsteori, 
forskningsetik, epidemiologi, statistik, 
kvalitativ metodik, studiedesign, 
litteratursökning, projektplanering och  
vetenskaplig kommunikation.

Kursen genomförs i form av:

• föreläsningar
• hemuppgifter
• grupparbeten
• litteraturstudier
• seminarier
• arbete med projektplan
• artikelgranskning

Det är viktigt att ha en tydlig projektidé 
om en kommande studie eftersom det i 
kursen ingår att skriva en projektplan 
och en etikansökan. Kursen bygger på 
aktivt deltagande med obligatorisk 
närvaro vid internattillfällena. Mellan 
kursinternaten arbetar deltagarna med 
inläsning, hemuppgifter och sin 
projektplan.

För statistikundervisningen förväntas 
deltagarna ha tillgång till en dator med 
ett statistikprogram (SPSS/Statistica) 
eftersom statistikdelen i kursen bygger 
på att använda något av dessa program.

Sista internattillfället 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 krävs
• 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 åtaganden
Kursen är avgiftsfri och finansieras 
genom FORSS. Arbetsgivaren står för 
kostnader för resor, kost och logi. 
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). 
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Information och ansökan
Underskriven ansökningsblankett skickas tillsammans med de bilagor som 
anges på ansökningsblanketten som pdf-filer per e-post till:

Marika Janson, Futurum, Region Jönköpings län, marika.janson@rjl.se

Sista ansökningsdag: 31 mars 2023 
Besked om antagning:        30 april 2023

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

För ytterligare information kontakta

marika.janson@rjl.se

marit.eriksson@rjl.se

suzanne.petersson@regionkalmar.se 

mattias.roost@kronoberg.se 

marika.wenemark@regionostergotland.se

Marika Janson (adm) 

Marit Eriksson   

Suzanne Petersson 

Mattias Rööst  

Marika Wenemark

Styrgrupp
Karin Rådholm, bitr professor 
Marit Eriksson, med dr 
Ann-Sofi Kammerlind, docent 
Lina Hellström, farm dr 
Suzanne Petersson, fil dr 
Mattias Rööst, med dr
Lisa Kastbom, med dr  
Marika Wenemark, med dr 

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

072 - 202 42 07 

0480 - 832 83 

070 - 151 75 61 

010 - 103 71 83 

https://www.researchweb.org/is/forss/regionalkurs
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	Vi är till för alla
	MÅL: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, jämställdhet  och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande.
	MÅL: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats  där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.
	MÅL: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar.

	Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt.
	 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga funktioner.
	 Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud.
	 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.
	 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
	Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-diskriminering innebär i praktiken.
	 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 
	 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheterna.
	Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och yrkeskategori ska minska.
	 Följa Region Jönköpings läns rehabiliteringsprocess. 
	 Komplettera rehabiliteringsprocessen med frågor om våld i nära relationer. 
	 Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, inklusive hälsofrämjande åtgärder utifrån Region Jönköpings läns processer och arbetssätt.
	 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder och checklistor.
	 Arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och repressalier i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
	Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.
	 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder och checklistor.
	 Arbeta aktivt och systematiskt med diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter.
	Alla medarbetare ska uppleva att de har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter – oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck.
	 Ge coaching och stöd till HR-partners för att kunna stödja chefer i arbetet med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter.
	Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori.
	Alla medarbetare ska uppleva att de är delaktiga i sin arbetsplats utveckling.
	 Arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
	 Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap
	Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete en möjlighet.
	 Alla nyanställningar ska utgå från heltid.
	 Erbjud alla tillsvidareanställda heltidsarbete.
	 För en dialog om arbetsplatskulturen.
	Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler.
	 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver.
	 Utöka användning av universell utformning.
	 Sprida kunskap om hälsolitteracitet och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet.
	 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt viktiga funktioner.
	 Följa upp tillgänglighetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel.
	 Ta fram beslutsstöd i form av checklistor och mallar.
	Konferenser, utbildningsdagar och evenemang som vi anordnar ska vara hållbara och tillgängliga.
	Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska ske i samverkan med dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter och upplevelser.
	 Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande. 
	 Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande. 
	 Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter. 
	 Utveckla uppdraget som finskt förvaltningsområde genom ökad samverkan med den sverigefinska minoriteten i länet.
	 Utveckla arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter.
	Verksamheter och arbetsplatser ska aktivt främja integration och inkludering utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
	 Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet. 
	 Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta.
	Vi är klimatsmarta
	MÅL: Vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fastigheter och anpassa  vår verksamhet till ett förändrat klimat.
	MÅL: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara resurseffektivt.

	Vi ska minska vår klimatpåverkan från direkt påverkbara utsläpp4 med minst 25 procent till år 2025 jämfört med 2019.
	 Den egna produktionen av förnybar energi ska öka med 2 GWh under programperioden.
	Användningen av värme och el i våra fastigheter och verksamheter ska minska. År 2025 ska köpt energi understiga 145 kWh/m2 vilket innebär en minskning med 11 procent jämfört med 2019.
	 Beakta och prioritera låg energianvändning vid inköp av energikrävande utrustning där så är lämpligt.
	År 2022 har vi tagit fram handlingsplaner för de mest betydande klimatriskerna för vår verksamhet.
	Genom en hållbar byggprocess ska vi under programperioden minska klimatpåverkan från om- och nybyggnationer.
	 Utveckla byggprocessen så att klimatpåverkan tydligare beaktas i tidiga skeden.
	 Arbeta för ett ökat inslag av trä och andra klimatsmarta konstruktioner i byggprojekt.
	År 2025 ska:
	- bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara drivmedel,
	- dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänd, dock minst 20 procent förnybara drivmedel,
	- eltåg drivas med 100 procent förnybar el,
	- fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent förnybara drivmedel.
	 Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet.
	Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och stimulerande av hållbara resealternativ.
	 Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus.
	 Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar.
	År 2025 ska andelen förnybara drivmedel i upphandlade hyrbilar och transporttjänster vara minst 80 procent.
	 Ställa krav på förnybara drivmedel i upphandling samt främja transportmedel som till exempel lastcykel.
	Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 2019. 
	 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025.
	 Ta fram en strategi för resfria möten.
	 Utrusta allmänna konferensrum och övriga möteslokaler med lämplig teknik för resfria möten.
	 Erbjuda företagslösning för köp av biljetter som passar både regelbundna resenärer och sällanresenärer.
	 Tillgängliggöra bokningsbara poolcyklar på våra tre sjukhus och främja användningen av tjänstecyklar.
	 Utveckla bilbokningssystemet så att det i större utsträckning underlättar samåkning.
	 Förlänga busslinjen mellan Jönköping och Värnamo så att den även inkluderar hållplatser vid Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Efter utvärdering av denna busslinje utreds möjligheten att etablera busslinje mellan Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.
	 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik.
	Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med minst 30 procent under programperioden, jämfört med 2019.
	 Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer hållbart genom flexibla arbetsformer.
	 Medverka till att erbjuda medarbetare årlig cykelservice vid våra tre sjukhus samt rabatter på service och tillbehör till cykel via personalförmånerna.
	 Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet.
	 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar.
	Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel.
	Vi bidrar till en sund livsmiljö
	MÅL: Våra inom- och utomhusmiljöer ska vara hälsofrämjande och hållbara.
	MÅL: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar.
	MÅL: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från läkemedel.
	MÅL: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad.

	 Genomföra så kallade I-tree-beräkningar för våra utomhusmiljöer vid sjukhusen.
	Utomhusmiljön kring våra fastigheter ska vara hälsofrämjande och den biologiska mångfalden ska öka.
	 Utöka totala ytan av ängsmark med 20 000 m2 kring våra sjukhus samt uppföra insektshotell.  
	 Utvärdera möjligheten till synligt vatten inom våra fastigheter, vid byggnationer och markprojekt samt gröna tak i våra ny- och ombyggnationsprojekt.
	 Möjliggöra att delar av bevattningen av vår utemiljö ska ske med dagvatten.
	Nybyggnation ska minst motsvara kriterierna för miljöbyggnad silver. År 2025 ska de byggmaterial vi använder uppgå till minst 80 procent A- och B-klassade byggmaterial enligt SundaHus. 
	Under programperioden ska sociala hållbarhetskrav och mer långtgående miljökrav ställas i prioriterade upphandlingar. Livscykelperspektivet ska guida oss i val av produkter.
	 Kartlägga miljö- och hälsoskadliga ämnen i förbrukningsmateriel, elektronik, inredning, textilier och leksaker utifrån vår kemikaliestrategi med syfte att minska negativ påverkan.
	År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter ha utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut produkter där det varit möjligt.
	År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas målsättningar.
	 Utöka användningen av icke-farmakologiska behandlingar och stöd till livsstilsförändringar.
	Under programperioden ska förskrivningen av prioriterade miljöbelastande läkemedel minska.
	 Utveckla förskrivarnas arbete med indikation på miljöbelastande läkemedel.
	 Förskriva startförpackningar där så är möjligt och arbeta med tidsbegränsade ordinationer.
	 Arbeta för att läkemedel med samma effekt och med mindre miljöpåverkan prioriteras vid förskrivning och rekommendation.
	Vi ska förbättra invånarnas kunskap om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska kasseras.
	Vi ska utöka samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen om läkemedels miljöpåverkan och rening av läkemedelsrester.
	Av våra livsmedelsinköp ska år 2025:
	- minst 95 procent av kött, mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom djurhållning,
	- minst 50 procent av frukt, bär, grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk lagstiftning inom livsmedelsproduktion,
	- minst 95 procent av fisk och skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling,
	- 100 procent av kaffe, te, drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade,
	- minst 65 procent av de totala livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade.
	Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas egenproducerade livsmedel.
	Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och minskar klimatpåverkan.
	 Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp.
	 Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021.
	Vi använder våra resurser klokt
	MÅL: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra till minskat fossilberoende.

	Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent jämfört med 2019.
	 Främja användningen av förbrukningsmaterial med innehåll som går att materialåtervinna och i ökad utsträckning består av återvunnet material och förnybar råvara.
	Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av inredningen vara återanvänd.
	Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 2020.
	År 2025 ska allt matavfall sorteras ut, med syfte att främja produktion av biogas och biogödsel.
	Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index.
	 År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras med syfte att ställa mer långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning.
	Genomförande och uppföljning
	Styrande dokument och verktyg
	Så här tog vi fram programmet
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