
Medforskerskole 
trinn 1-4 i 2018/2019

I tråd med nasjonale målsettinger om å bringe forskere og pasienter/ pårørende med 

erfaringskompetanse sammen i et felles læringsmiljø omkring grunnleggende 

forskningsmetodikk, for å tilføre/øke kvaliteten på forskningsprosjekter, 

og for å sikre kvalifisert deltagelse fra pasienter/pårørende med erfaringskompetanse 

som aktive deltagere i utforming og gjennomføring av forskninsprosjekter,

inviterer Stavanger Universitetssjukehus ved klinikker for psykisk helsevern til 

Medforskerskole trinn 1- 4 i 2018/2019 

Tid og sted:
• Trinn 1: 13. september 2018
• Trinn 2: 13. desember 2018
• Trinn 3: 14. februar 2019
• Trinn 4: 9. mai 2019

Alle samlingene finner sted i FoU-enheten for psykisk helsevern, 3. etasje i F-bygget ved Sta-
vanger Universitetssjukehus. Se program for samlingene på neste side.

Vi ønsker fortrinnsvis at man deltar på alle 4 samlinger, men det går også an å delta på en-
keltsamlinger. Deltakere fra Medforskerskolen i 2017 er også velkomne til å delta på sam-
linger de mangler, eller for å repetere.

Målgrupper:
• Pasienter og brukere med erfaringskompetanse som ønsker å bidra til bedre og mer 

pasientnær forskning.
• Forskere som er involvert i, eller ønsker å starte prosjekter som involverer kliniske prob-

lemstillinger.
• Ansatte uten forskerkompetanse som ønsker å tilegne seg basal forskningskunnskap

Påmelding:

Påmeldingsskjema.

Du finner også informasjon om Medforskerskolen på www.sus.no/kurs .  
(Klikk deg videre til “Kurs innen psykisk helsevern” for en enklere oversikt.) 

Kontaktperson for påmelding og praktiske spørsmål er Berit Lode helland, tlf 51515625,  
e-post: berit.lode.helland@sus.no   



Medforskerskole 
trinn 1-4 i 2018/2019

Innhold i samlingene
Detaljert program for hver enkelt samling legges ut etterhvert som det blir klart. 

Det kan forekomme endringer i tema og forelesere. 
Siste oppdaterte program finnes til enhver tid på nettsiden.

Trinn 1 - 13. september 2018, kl 1130-1530:
• Innledning og bakgrunn for skolen v/Jan Olav og Liv
• KORFOR går vi på medforskerskole? Jo, DERFOR v/forskere og medforskere ved KORFOR
• Innføring i sentrale begreper brukt i forskning v/Sverre Nesvåg 
• Hva er forskning? Et forskningsprosjekts faser v/Wenche ten Velden og Geir Jensen

Trinn 2 - 13. desember 2018, kl 1130-1530:
• Kvalitativ og kvantitativ forskning. Hva er forskjellen? Hva er fordeler og ulemper? v/Egon Hagen og 

Kristine Rørtveit
• Statistikk – om begreper og grunnleggende forståelse v/prof. Knud Knudsen
• Forskning, søknader, registre, regional etisk komitè, personvernombud m.m: Hva er lov og hvem 

bestemmer hva som er lov å forske på? v/Inger Hjørdis Bleskestad, forskningssjef SUS

Trinn 3 - 14. februar 2019, kl 1130-1530: 
• Presentasjon av et forskningsprosjekt fra A-Å v/Wenche ten Velden
• Hvordan er en kvantitativ forskningsartikkel bygd opp?  

Med utgangspunkt i en konkret artikkel v/Ingvild Mikalsen 
• Hvordan er en kvalitativ forskningsartikkel bygd opp?  

Med utgangspunkt i en konkret artikkel v/Kristine Rørtveit

Trinn 4 - 9. mai 2019, kl 1130-1530: 
• «Dobbelkompetanse» som bruker og forsker v/Trond Bjerke
• Erfaringer med å jobbe sammen med medforskere v/Marius Veseth
• 10 minutters innlegg fra hver av forskningsgruppene KORFOR, SESAM, FAST og TIPS
• Forskningskafè

Påmelding:

Påmeldingsskjema.

Du finner også informasjon om Medforskerskolen på www.sus.no/kurs .  
(Klikk deg videre til “Kurs innen psykisk helsevern” for en enklere oversikt.) 

Kontaktperson for påmelding og praktiske spørsmål er Berit Lode Helland, tlf 51515625,  
e-post berit.lode.helland@sus.no.   


