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Kursus i udarbejdelse af Systematisk Scoping Review 

Formål:  

At deltagerne får viden om og kan udarbejde en protokol til et scoping review og et fuldt 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 med henblik på kvalitetsudvikling eller igangsættelse af forskning. 

Arbejdsgang og undervisningsform:  

Online workshop med oplæg fra undervisere, fælles drøftelser, præsentationer fra deltagere, speaket powerpoints præsentation samt 

individuel vejledning. Der introduceres til udarbejdelse af en protokol til et scoping review og et fuldt scoping review. Udarbejdelsen 

tager udgangspunkt i problemstillinger defineret af den enkelte deltager eller gruppe. Det forventes, at manuskripterne publiceres i 

internationale tidsskrifter på engelsk. 

4 halve undervisningsdage (9.00 - 13.00) og 4 individuelle vejledningstimer.  

Deltagerforudsætninger:  

Kandidat eller mastergrad, skal kunne skrive akademisk engelsk eller have mulighed for hjælp til dette og have mulighed for at få 

foretaget endelig korrekturlæsning på engelsk. Have adgang til forskningsbibliotekar, der kan assistere med udarbejdelse af systematisk 

søgeprotokol og endelig søgning. 

Alle deltagere har inden kursusstart læst anbefalet, obligatorisk litteratur og forventes 3 dage før kursusstart at have sendt kort 

introduktion af baggrund, emne for deres scoping review samt hvilke muligheder for vejledning i egen afdeling til begge undervisere.  

Undervisere:  

Britt Laugesen, PhD, Post.doc i Klinisk Sygepleje ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital og 

videnskabelig medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Danish Centre for Systematic Review, 

JBI Centre of Excellence. 
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Sasja Jul Håkonsen, adjunkt, PhD, videnskabelig medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og 

Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence.  

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 4 ECTS.  

Praktiske oplysninger 

Sted: Undervisningen finder sted Online via Skype for Business – alle deltagere inviteres med link 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 i organisationer, der er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer, er prisen 4.995 kr. + 25% moms, for andre 7.500 kr. + 

moms 25%. Prisen inkluderer undervisning, 4 timers vejledning og bogen Fra forskning til praksis. 

Tilmelding:  

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til cfkrkurser2020@gmail.com. Ved tilmelding opgives navn, stilling, ansættelsessted, adresse, 

mailadresse, EAN nr. og andre oplysninger, der er nødvendig for fakturering. Du bedes også angive, om dit navn og kontaktoplysninger 

må fremgå af deltagerliste, der sendes til deltagerne. 

Kontakt:  

Sasja Jul Håkonsen; sjh@cfkr.info og Britt Laugesen; Britt.laugesen@rn.dk 

 

 

http://www.cfkr.dk/publikatioer/protokoller
mailto:sjh@cfkr.info
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Program for kursus om udarbejdelse af Systematisk Scoping Review efterår 2020 

  

Dato Program Litteratur og forberedelse 

26/10 1 times individuel vejledning pr. kursist.  
Fokus:  
Deltagerne præsenterer valg af emne for Scoping Review. Der gives 
feedback med henblik på initial litteratursøgning og præcisering af 
emne og mulighed for vejledning i egen afdeling.  
 

„Speaket“ powerpoint præsentation om JBI model til Evidence 
Based Health Care er læst og gennemgået 

27/10 9.00 – 13.00 
- Velkomst  

Undervisning med slides 
- Review typer  
- Scoping Review 
- Relevans for udvikling af kvaliteten i klinisk praksis 
- Evidens og Scoping Review 
- Fokuseret spørgsmål (PCC – Population, Concept,   

             Context) 
 
 

Følgende 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 5 
 (bogen er sendt til alle deltagere) 
 
Joanna Briggs Reviewer’s manual  

https://reviewersmanual.joannabriggs.org/  

(Chapter 11, Scoping Review) 
 
Peters, MD.J, Godfrey, CM, Khalil, H, McInerney, P, Parker, D, 
Soares, CB. Guidance for conducting systematic scoping reviews. 
International Journal of Evidence-Based Healthcare: September 
2015 - Volume 13 - Issue 3 - p 141–146. 
http://www.cfkr.dk/media/353553/Guidance%20for%20conduct
ing%20systematic%20scoping%20reviews.pdf 

 
Baggrundslitteratur 
Systematiske reviews protokoller publiceret i JBI Library - kan frit 
down-loades her: 

https://journals.lww.com/jbisrir/pages/default.aspx 
 

https://reviewersmanual.joannabriggs.org/
https://journals.lww.com/ijebh/toc/2015/09000
https://journals.lww.com/ijebh/toc/2015/09000
http://www.cfkr.dk/media/353553/Guidance%20for%20conducting%20systematic%20scoping%20reviews.pdf
http://www.cfkr.dk/media/353553/Guidance%20for%20conducting%20systematic%20scoping%20reviews.pdf
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 The JBI Model of Evidence-based Healthcare: A model 
reconsidered 
http://joannabriggs.org/assets/docs/approach/The_JBI_Model_
of_Evidence_-_Healthcare-A_Model_Reconsidered.pdf 
 

3/11 9.00 – 13.00 
- Oplæg om initial litteratursøgning og struktur af 

baggrundsafsnit 
- Fremgangsmåde for udarbejdelse af protokol 

Kort gennemgang af egne emner, arbejdet med PCC og evt. 
udfordringer.  
 
 
1 times individuel vejledning pr. kursist 
Fokus: udarbejdelse af protokol 
 

 

4/11 9.00 – 13.00  
 
Fremgangsmåde for udarbejdelse af review 

- Oplæg vedrørende skema til ekstrahering af data – 
drøftelse og spørgsmål 

- Præsentation af resultater 
- Valg af tidsskrift – protokol/review 

 

 
 
 

16/11 1 times individuel vejledning pr. kursist 
Fokus: udarbejdelse af protokol 

 

8/12 1 times individuel vejledning pr. kursist  

9/12 9.00 - 13.00 
Opsamling  

 
 
 

 

http://joannabriggs.org/assets/docs/approach/The_JBI_Model_of_Evidence_-_Healthcare-A_Model_Reconsidered.pdf
http://joannabriggs.org/assets/docs/approach/The_JBI_Model_of_Evidence_-_Healthcare-A_Model_Reconsidered.pdf

