CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER
- CLEARINGHOUSE

Kursus i udarbejdelse af Systematisk Scoping Review
Formål: At gøre deltagerne i stand til at udarbejde en protokol til et scoping review og et
scoping review.
Scoping reviews giver et overblik over den eksisterende litteratur inden for et defineret
emneområde. Formålet er at få identificeret begreber, forskning og hovedtyper af
tilgængelig evidens mhp på kvalitetsudvikling eller igangsættelse af forskning.

Arbejdsgang: Der udarbejdes en protokol og et endelig scoping review.
Manuskripterne publiceres i internationale tidsskrift på engelsk.

Deltagerforudsætninger: Kandidat eller mastergrad, skal kunne skrive akademisk
engelsk eller have mulighed for hjælp til dette og have mulighed for af foretaget endelig
korrekturlæsning på engelsk. Have adgang til forskningsbibliotekar, der kan assistere med
udarbejdelse af systematisk søgeprotokol og endelig søgning.

Undervisningsform: Oplæg fra undervisere, præsentationer af deltagere, samt
mulighed for på kursusdage at arbejde med egne manuskripter under vejledning af
underviser.

Underviser: Preben Ulrich Pedersen, professor (hovedunderviser), Center for Kliniske
Retningslinjer(CFKR) og Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence.
Alle undervisere er tilknyttet og har udarbejdet forskellige typer af systematiske reviews,
Referencer til tidligere udarbejdede protokoller kan findes på
www.cfkr.dk/publikatioer/protokoller. På denne hjemmeside angives også, hvor protokoller
kan downloades gratis.

Sted: Undervisningen finder sted på Odense Universitetshospital.
Datoer: Kurset omfatter i alt 11 undervisningsdage fordelt over perioden 3. april 2019 til
11. december 2019;
3.april – 6.maj – 7.maj – 21.maj – 14.juni – 28.august – 17.september – 3.oktober –
30.oktober – 26.november – 11.december 2019

Pris: 14.500,- kr. + 25% moms, Der optages max. 12 deltagere på kurset.
ECTS: Ved deltagelse i kursus uden udarbejdelse af protokol eller endeligt review opnås
4 ECTS point. Ved deltagelse i kursus og accept af protokol i internationalt tidsskrift opnås
6 ECTS. For deltagelse i kurset, accept af protokol og endeligt scoping review i
internationalt tidsskrift tildeles 10 ECTS point. Manuskript for scoping review skal være
indsendt inden 1. april 2020 for at kunne opnå 10 ECTS point.
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Tilmelding: Send en mail med følgende oplysninger; Navn, arbejdssted, uddannelses
grader, EAN nr. og anden nødvendig identifikation i forhold til fakturering.
Email: sjh@cfkr.info

Efter 25. februar 2019 er tilmelding bindende og
kursus afgift skal betales.
Kursus litteratur: Pedersen PU. Larsen P, Håkonsen SJ, Bjerrum M. Fra Forskning til
Praksis. Munksgaard, København 2017.
Bogen udleveres (på 1. kursusdag) og indgår i kursus prisen, ligesom anden metode
litteratur nødvendig for undervisningen også udleveres.

Yderligere oplysninger: Professor Preben Ulrich Pedersen, 22509850, email:
pup@cfkr.info
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