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Kursus i at udarbejde protokol til systematisk metasyntese review – som grundlag for at kunne udarbejde et systematisk metasyntese 
review 2021 

Formål: At deltagerne får viden om og kan udarbejde en protokol til en metasyntese med meta-aggregering som tilgang som grundlag for 
en metasyntese. 

En metasyntese med meta-aggregering som tilgang sammenfatter evidens fra kvalitative studier om en afgrænset klinisk problemstilling 
med det formål at styrke forståelsen af hvordan f.eks. patienter oplever at leve med en specifik sygdom, eller patienters præferencer ift. 
sundhedsydelser.     

Arbejdsgang: Der udarbejdes en protokol til en metasyntese. Protokollen tager udgangspunkt i problemstillinger defineret af den enkelte 
kursist eller gruppe af kursister. Det forventes, at manuskripterne til protokollerne publiceres på engelsk i internationale tidsskrifter. 

Deltagerforudsætninger: Kandidat- eller mastergrad, skal kunne skrive akademisk engelsk eller have mulighed for hjælp til dette samt 
hjælp til at få foretaget endelig korrekturlæsning på engelsk. Have adgang til forskningsbibliotekar, der kan assistere med at udarbejde den 
systematiske søgeprotokol og endelig litteratursøgning. Desuden skal deltagerne have mulighed for anden vejledning eller sparring, bl.a. 
med henblik på at udarbejde baggrundsafsnit, idet undervisning og vejledning på kurset primært er rettet mod metode. 

Alle deltagere skal inden undervisningen have læst den anbefalede litteratur.  

Alle deltagere forbereder et kort oplæg (5 min. varighed) på slides til 22-09-2021. Se i øvrigt program 

 Baggrund 
 Emne 
 Mulighed for vejledning i egen afdeling 

Undervisningsform: Vekselvirkning mellem online workshops og face-to-face undervisning ved undervisere, fælles drøftelser, 
præsentationer fra deltagere, samt mulighed for på kursusdage at arbejde med egne manuskripter under vejledning af kursets undervisere. 
Deltagere skal forvente, at de skal arbejde med eget projekt mellem hver kursusdag. 

Undervisere: Merete Bjerrum, Professor, PhD, Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR) og Danish Centre for Systematic Review, JBI 
Centre of Excellence, Aalborg Universitet, Marianne Wetendorff Nørgaard, Adjunkt, PhD, Center for Kliniske Retningslinjer og Danish 
Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence, Aalborg Universitet. 
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Referencer til tidligere udarbejdede protokoller kan findes på www.cfkr.dk/publikatioer/protokoller. På denne hjemmeside angives også, 
hvor protokoller kan downloades gratis. 

ECTS: Ved deltagelse i kursus og accept af protokol i internationalt tidsskrift opnås 6 ECTS. Protokol for systematisk metasyntese review 
skal være indsendt senest inden udgangen af 2022. 

Praktiske oplysninger 

Sted: Undervisningen finder sted online via Teams eller anden on-line-platform, alle deltagere inviteres med link via mail og ved 
fremmøde enten i Aalborg eller København. 

Der afholdes forud for kurset et kort introducerende møde via Teams den 15.9. 2021 kl. 11.00 – 12.00 med det formål at afprøve konceptet 
og introducere os for hinanden. Marianne Wetendorff Nørgaard indkalder til mødet via mail. 

Alle deltagere skal have computer med mikrofon og kamera. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at have mikrofon og kamera 
som ekstraudstyr, hvis man har stationær computer.  

Pris: For ansatte på organisationer, der er medlemmer af CFKR udgør prisen 6.000,- DKK + 25% moms for øvrige 9.000 DKK + 25% 
moms. Udenlandske deltagere kan få dansk moms refunderet. (http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=122177) 

Vel mødt 

Merete Bjerrum og Marianne Wetendorff Nørgaard  

Center for Kliniske Retningslinjer og Danish Centre for Systematic Reviews – a JBI Centre of Excellence 

Mail: mbbj@dcm.aau.dk Mail: mwn@cfkr.info 
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Program for kursus om udarbejdelse af Systematisk Review af kvalitativ evidens – med metaggregering som tilgang september 2021 – 
januar 2022 

  

Dato Program Litteratur og forberedelse 
15/9 11.00 – 12.00 

-  Velkomst til et online møde – gennemgang af kursus 
-  Kort præsentation af deltagere og undervisere (hvem er jeg, 

arbejde, forudsætninger) 
 

Forberede computer med mikrofon og kamera. Mulighed for 
It-support 

22/9 9.00 – 12.00 
- Velkomst  
- Deltagerne præsenterer valg af emne for em metasyntese. 

Der gives feedback med henblik på initial litteratursøgning 
og præcisering af emne. 

 
Undervisning med slides 
- Review typer  
- Metasyntese 
- Relevans for udvikling af kvaliteten i klinisk praksis 
- Evidens og metasyntese  
- Fokuseret spørgsmål (PICo – Population, phenomenon of 

Interest, Context) 
- Fremgangsmåde for udarbejdelse af protokol. (Der lægges 

pauser ind, hvor det er relevant) 
 
12.00 - 12.45 Frokost 
  
12.45 – 15.00  
Arbejder med egen protokol, præcisering af emne og PICo.  
15.00 – 15.30  
Opsamling og forberedelse til 23/9 
 

Forberedelse: 
Alle deltagere forbereder et kort oplæg (5 min. varighed) på 
slides, hvor følgende præsenteres: 
- Baggrund 
- Emne 
- Mulighed for vejledning i egen afdeling 
 
Nedenstående litteratur anvendes som grundlag for hele 
kurset og forventes læst som obligatorisk litteratur 
 
Pedersen, PU et al. Fra forskning til praksis, 
Munksgaard, København. 2017 kapitel 4 og 7 
 (Bogen sendes pr post til alle deltagere) 
 
Joanna Briggs Reviewer’s manual  
 
(Chapter 2, Systematic reviews of qualitative evidence) 
https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/Chapter+2%3A+S
ystematic+reviews+of+qualitative+evidence 
 
Lockwood C, Munn Z, Porritt K. Qualitative research 
synthesis: methodological guidance for systematic reviewers 
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Undervisere: 
Merete Bjerrum 
Marianne W Nørgaard 
 

utilizing meta-aggregation. Int J Evid Based Healthc. 
2015;13(3):179-87. 
 
Systematiske review protokoller publiceret i JBI Library - 
kan frit down-loades her: Protokoller JBI meta-syntese 
 
  

23/9 9.00 – 9.45  
Præsentation og fælles drøftelse af template (skabelon) til 
udarbejdelse af metasyntese  
Diskussion af vejlederes/medforfatters rolle. 
 
9.45 – 10.30  
Oplæg og fælles drøftelse af Fokuseret spørgsmål (PICo – 
Population, phenomenon of Interest, Context 
 
10.30 – 10.45 Pause  
 
10.45 – 14.30  
Deltagere arbejder med egen protokol – se forberedelse til 
eftermiddagsprogram 
 
12.30– 13.15 Frokost 
 
14.30 – 15.45 
Deltagerne præsenterer fokuseret spørgsmål for metasyntese og 
får feedback 
 
15.45 – 16.00    
Opsamling og forberedelse til 4/10 
 
Undervisere: 
Merete Bjerrum 
Marianne W Nørgaard 

Forberedelse: 
- læs: template for Metasyntese så I har et overblik over, 

hvad en protokol skal indeholde (tilsendt) 
- 2.1 Introduction and purpose of this guidance 
- 2.2 Introduction to qualitative evidence and evidence-

based healthcare 
- 2.3 Introduction to qualitative systematic reviews 
- 2.4 The JBI Approach to qualitative synthesis 
- 2.5 Core definitions in meta-aggregative reviews 
- 2.6 Developing a qualitative review protocol 

o 2.6.1 Title of a qualitative review protocol 
o 2.6.2 Review question 
o 2.6.3 Introduction 
o 2.6.4 Inclusion criteria 

 2.6.4.1 Types of participants 
 2.6.4.2 Phenomena of interest 
 2.6.4.3 Context 
 2.6.4.4 Types of studies 
 2.6.4.5 Example inclusion criteria 

 
Til eftermiddagsprogram: Hver deltager/gruppe forbereder 
et kort oplæg (10 min. varighed) på slides, hvor følgende 
præsenteres: 
- Population 
- phenomenon of Interest 
- Context 
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4/10 9.00 – 9.30 

Oplæg om initial litteratursøgning og struktur af 
baggrundsafsnit 
 
9.30 – 14.00  
Deltagerne arbejder med udfærdigelse af baggrunds- og 
metodeafsnit med ad hoc vejledning (via SMS telefon og 
Teams) 
 
12.00 - 12.45  
Frokost 
 
14.00 – 16.00 
- Kort præsentation – hvor er I og hvordan vil I arbejde 

videre?   
- Opsamling og aftale opgaver til næste kursusdag den 4/11 
 
Undervisere: 
Marianne Wetendorff Nørgaard 
Merete Bjerrum  

Forberedelse: 
 
Aromataris E. et al., Constructing a Search Strategy and 
Searching for Evidence - A guide to the literature search for 
a systematic review. AJN, 2014, vol 114, no 5 
 

- 2.6.5 Search strategy 

Påbegynde baggrundsafsnit på baggrund af initial  
litteratursøgning:  
 
Hvad ved vi fra litteraturen om problematikken, med fokus 
på at begrunde relevansen af det systematiske review. Hvad 
vil vi gerne sammenfatte evidens om.    
 
 
 

4/11 9.00 -10.45 
Deltagerne præsenterer eget PICo og status på protokol 
 
10.45-12.00 
Oplæg om litteratursøgningsproces 

 
12.00 - 12.30 Frokost 
 
12.30 -13.00 
Fortsat oplæg om litteratursøgningsproces og introduktion til 
Logic Grid med elementer fra PICo i forskningsspørgsmål 
 
13.00 – 15.00 

Forberedelse: 
 
Aromataris E. et al., Constructing a Search Strategy and 
Searching for Evidence - A guide to the literature search for 
a systematic review. AJN, 2014, vol 114, no 5 
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Deltagerne udarbejder Logic Grid med mulighed før vejledning 
 
15.00-16.00 
Opsamling og forberedelse til individuel vejledning d. 23/11 

 
Undervisere: 
Jette Thiese 
Marianne W Nørgaard 
Merete Bjerrum 

23/11 Individuel vejledning 45 min over Team/Zoom 
 

Hver deltager/gruppe har sendt oplæg til evt. vejledere samt 
til Merete Bjerrum og Marianne W Nørgaard 4-5 dage inden 
mødet med præcisering af problemstilling og præcisering af 
hvad der ønskes vejledning til. 

29.11./
30.11 

9.00 – 10.30 
- Deltagerne orienterer kort om status på protokol 
- Oplæg om kritisk vurdering  

 
10.30 – 11.30  

- Øvelse i kritisk vurdering med QARI af egne artikler 
 

11.30 – 12.15 
Frokost 

 
12.15 – 14.45 
- Deltagerpræsentation af kritisk vurdering  
- Alle arbejder med resultat præsentation i forhold til egen 

protokol 
 

14.45 – 15.45 
Opsamling, spørgsmål og forberedelse til næste kursusdag 
 
Undervisere: 
Merete Bjerrum  
Marianne Wetendorff Nørgaard 

Forberede 10 min fremlæggelse om status på protokol 
 
 
Porritt K, Gomersall J, Lockwood C. JBI's Systematic 
Reviews: Study selection and critical appraisal, The 
American Journal of Nursing, 2014; 114(6):47-52. 
 

- 2.6.6 Assessment of methodological quality 
- QARI 

 
Finde artikel om eget emne til øvelse -  Se øvelse om kritisk 
vurdering  
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 Oplæg vedrørende skema til ekstrahering af data – drøftelse og 
spørgsmål 
 
10.30 – 11.30  
Øvelse i ekstrahering ud fra eget valgt artikel 

 
11.30 – 12.15 
Frokost 

 
12.15 – 12.45 
Oplæg om præsentation af resultater inkl. ”analysis of 
evidence” 
 
12.45 – 14.45 
Alle arbejder med resultat præsentation i forhold til egen 
protokol 
 
14.45 – 15.45 
Forklare, hvordan I vil præsentere resultater – kort præsentation 
med illustration, 5 - 7 min fra hver gruppe 
 
15.45 – 16.00 
Opsamling, spørgsmål og forberedelse til næste kursusdag 
 
Undervisere: 
Merete Bjerrum 
Marianne Wetendorff Nørgaard 

Læse JBI manual 

- 2.6.7 Data extraction 

 
 
 
 

6/1 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 10.30 
Oplæg om forberedelse af manuskript til submission 
- Valg af tidsskrift – protokol, review 
- Autors guidelines 
- Gennemgang af proces protokol submission 
- Aftaler om kommentering af endelig protokol 

 

 
Forberedelse: Har læst authors guidelines JBI  
http://edmgr.ovid.com/jbisrir/accounts/ifauth.htm 
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 10.30- 13.30 
- Deltagerne arbejder med egen protokol, Coverletter, Title- 

page etc. 
 
13.30 – 15.15 
Submission af protokoller 

 
15.15 -15.45 
Hvordan arbejdes videre? 
15.45 -16.00 
 
Evaluering 

 
 
 
 
Eftermiddagsprogram:  
Alle har en færdig protokol, udarbejdet i overensstemmelse 
krav fra JBI eller tidsskrift hvor protokol skal submittes til 
 
Har udarbejdet Coverletter og Title page – klar til at 
submitte 

 


