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Behörighet
Avslutad grundutbildning från högskoleutbildning inom vårdområdet samt godkänd kurs i
Grundläggande forskningsmetodik, del 1, Uppdragsutbildning.

Beslut och riktlinjer
Uppdragsutbildning.

Mål
Kursens syfte är att i förhållande till målen i Grundläggande forskningsmetodik, del 1, ge
fördjupad teoretisk kunskap i forskningsmetodik samt ökad förståelse för
forskningsprocessens arbete. Ett mer allmänt mål är att stimulera till ett vetenskapligt
förhållningssätt i det kliniska arbetet och att uppmuntra till egna forsknings- och
utvecklingsprojekt där vetenskaplig metod används. Efter genomgången kurs förväntas
kursdeltagarna:
- med en ökad grad av självständighet kunna planera ett projektarbete där vetenskaplig metod
används och som i första hand har en klinisk inriktning
- kunna redogöra för forskningsmetodologiska begrepp och principer för evidensbaserad
medicin
- kunna redogöra för basala epidemiologiska begrepp
- kunna redogöra för regler kring användande av journal- och registerdata

- kunna redogöra för basala statistiska begrepp och metoder
- kunna redogöra för basal enkät- och intervjumetodik
- kunna redogöra för forskningsetiska principer och forskarens etik

Innehåll
För att gå Grundläggande forskningsmetodik – del 2, krävs att Grundläggande
forskningsmetodik – del 1 är examinerad och godkänd. Delkurs 2 ger genom självständiga
litteraturstudier en fördjupad teoretisk kunskap inom flera av ovanstående områden.

Undervisning
Självständiga litteraturstudier.

Examination
För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig individuell tentamen baserad på undervisning och
kurslitteratur i delkurs 1 samt kurslitteratur i delkurs 2.

Övergångsbestämmelser
Text saknas

Övriga föreskrifter
Kursen är en uppdragsutbildning som ges av Centrum för Forskning och Utveckling, Uppsala
universitet/Landstinget Gävleborg och riktar sig till yrkesverksamma med ovanstående
beskrivna förkunskaper inom Landstinget Gävleborg.
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Obligatorisk
Dessutom ingår kurslitteraturen från kursen Grundläggande forskningsmetodik del 1. Aktuella
vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

