Forår 2020: Kursus om udarbejdelse af Systematisk Scoping Review
Formål
At introducere metoden og gøre deltagerne i stand til at udarbejde en protokol til 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 med henblik på kvalitetsudvikling eller igangsættelse af forskning.
Målgruppe
Kurset henvender sig til kliniske specialister, kandidater, der vil i gang med et phd-forløb og
undervisere på professionshøjskolerne, der vil have et god overblik over et emneområde.
Indhold
Der udarbejdes en protokol og et endelig Scoping Review. Udarbejdelsen tager udgangspunkt i
problemstillinger defineret af den enkelte deltager. Manuskripterne publiceres i internationale
tidsskrift på engelsk. Eksempler på tidligere udarbejdede protokoller kan findes her, hvor kan du
også se, hvor protokoller kan downloades gratis.
Program
Endeligt program, sted for undervisning, litteratur m.m. vil foreligge medio februar.
Deltagerforudsætninger
Kandidat eller mastergrad. Hvis du ønsker at publicere protokol og det endelige scoping review,
skal kunne skrive akademisk engelsk, have mulighed for hjælp til dette og for at få foretaget
endelig korrekturlæsning på engelsk. Du skal 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. Derudover vil der blive givet 5 timers
individuel vejledning i kursusforløbet.

Underviser
Preben Ulrich Pedersen, professor (hovedunderviser), Center for Kliniske Retningslinjer (CFKR) og
Danish Centre for Systematic Review, JBI Centre of Excellence. Desuden vil adjunkterne Britt
Laugesen, Sasja Jul Håkonsen og Marianne W. Nørgaard fra Center for Kliniske Retningslinjer
fungerer som undervisere og vejledere.
Tid og sted
Kurset er tilrettelagt med et introduktionsmodul på tre dage (25., 26., 27. maj), en midtvejs
opsamling 25. august og et afsluttende modul på tre dag (3., 4. og 5. november).
Kurset udbydes med undervisning i København. Til efteråret 2020 udbydes samme kursus med
undervisning i Aalborg. Efter kurset vil der blive mulighed for at deltage i workshops for deltagere,
der ønsker at publicere deres review internationalt. Dato og pris for deltagelse i workshops vil
blive opslået senere.
Pris
For ansatte i organisationer, der er medlem af Center for Kliniske Retningslinjer, er prisen 9.750 kr.
+ 25% moms, for andre 14.500 kr. + moms 25%.
Prisen inkluderer undervisning, 5 timers vejledning og bogen Fra forskning til praksis, men ikke
forplejning.
ECTS
Ved deltagelse i kursus uden udarbejdelse af protokol eller endeligt review opnås 4 ECTS. 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.
Manuskript for scoping review skal være indsendt inden 1. september 2021 for at kunne opnå 10
ECTS.
Spørgsmål og tilmelding
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Preben Ulrich Pedersen, pup@cfkr.info.

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.

