
 

 

Praktisk informasjon: 
 

 Kursene krever påmelding - senest 2 dager før kurset 

 Kursene holdes med minimum 3 deltagere 

 Kursene er tilpasset ansatte og studenter ved Det medisinske- og Det odontologiske 

fakultet og Oslo universitetssykehus  

 Kursbevis utstedes på forespørsel 

 
 

Kurssteder: 
 
RH=Rikshospitalet:  
Medisinsk biblioteks kursrom i Domus Medica 2.etg., rom nr.2228 (v/bokhandelen). 
 
US=Ullevål sykehus:  
Medisinsk bibliotek, Bygg 6 (Midtblokken), inngang B, 8.etg. 
Søsterhjemmet (bygg 2), rom 418, 4.et., inngang 2H. 

 
 Informasjon om kursene og påmelding: www.ub.uio.no/medisin  

Med forbehold om endringer 1/2-19 

OA-publisering og forskerprofilering  

Behold eiendomsretten til eget arbeid ved publisering i Open Access tidsskrifter. Synliggjør dine forsk-

ningsartikler og mål din innflytelse. Kurset er ment å gi praktisk støtte i publiseringsprosessen og profile-

ring av forskningsresultater. Kurset omfatter  publiseringsveier, røvertidsskrifter, nivå 1 og 2 tidsskrifter, 

siteringsanalyser i WoS, Scopus og GS, bibliometri og altmetri, unik forsker-ID. 

Kursdatoer og sted:  

Tirsdag 26/3 kl 9-11 RH   Onsdag 22/5 kl 9-11 RH 

_________________________________________________________________________________ 

Kritisk vurdering 
Sil ut artikler som ikke er metodologisk holdbare! Bruk kritisk vurdering som metode, og finn artikler som 
bygger på godt håndverk med hensyn til studiedesign, bias, statistikk med mere. Kurset gir kunnskap og 
praktiske ferdigheter i å kritisk vurdere ulike studier: eksperimentelle, RCT, kohort, systematiske oversik-
ter og kliniske retningslinjer. Praktiske ferdigheter og anbefalt forarbeid: Les artikkelen/artiklene som 
sendes ut i forkant av kurset, og få enda mer ut av kurset når disse gjennomgås i plenum. 
 
Kursdatoer og sted: 
Onsdag 20/2 kl 9-12 RH  Tirsdag 9/4 kl 12.30-15.30 RH 
Tirsdag 19/3 kl 9-12 RH   Tirsdag 7/5 kl 9-12 RH (eng.) 
___________________________________________________________________________________ 
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EndNote 3 timer 
Kurset gir en 3 timers innføring i praktisk bruk av EndNote. Kurset omfatter oppbygging og organise-
ring av et EndNote-bibliotek, importere referanser fra PubMed og andre medisinske databaser, impor-
tere pdf’er (enkeltfiler og mapper), bruke referansene i et word-dokument, generere litteraturlister i 
ulike format: Vancouver, APA med flere. Organisere og håndtere referanser: sortere, finne dubletter, 
redigere, oppdatere, slette, grupper og gruppesett, smarte grupper. Metoder for samskriving. 
 
Kurset baseres på versjon X9 med operativsystemet Windows for PC, og forutsetter elementære 
ferdigheter i Windows og Word.  
 

Kursdatoer og sted: 

Mandag 14/1 kl 12.30-15.30 US   Torsdag 28/3 kl 12.30-15.30 RH  

Onsdag 6/2 kl 9-12 RH    Tirsdag 2/4 kl 12.30-15.30 RH (eng.) 

Tirsdag 19/2 kl 9-12 RH    Onsdag 10/4 kl 9-12 RH 

Onsdag 27/2 kl 12.30-15.30 RH   Torsdag 25/4 kl 12.30-15.30 RH 

Mandag 11/3 kl 12.30-15.30 US   Mandag 6/5 kl 12.30-15.30 US 

Torsdag 21/3 kl 12.30-15.30 RH  Tirsdag 14/5 kl 9-12 RH 

_________________________________________________________________________________ 

 

EndNote 1 time 
Kurset gir en kort introduksjon til de viktigste funksjonene EndNote. Opprette EndNote-bibliotek, legge 
inn referanser fra PubMed og Oria, bruke referansene i et word-dokument. Kurslengde:1 time med 
mulighet for å tilby 30 min. hvor kursholder er tilgjengelig for deltakerne som arbeider selvstendig. 

 

Kurset baseres på versjon X9 med operativsystemet Windows for PC, og forutsetter elementære 
ferdigheter i Windows og Word.  
 

Kursdatoer og sted: 

Tirsdag 5/2 kl 14-15.30 US   Tirsdag 9/4 kl 14-15.30 US 

Tirsdag 19/3 kl 14-15.30 US   Tirsdag 21/5 kl 14-15.30 US 

_________________________________________________________________________________ 

 

EndNote 1 time for OUS-ansatte 
Kurset gir en kort introduksjon til de viktigste funksjonene EndNote: Opprette EndNote-bibliotek, legge 
inn referanser fra PubMed og Oria, bruke referansene i et word-dokument. Kurset er spesifikt rettet 
mot deg som arbeider på en datamaskin med OUS-oppsett. 

 

Kurset baseres på versjon X9med operativsystemet Windows for PC, og forutsetter elementære fer-
digheter i Windows og Word. 

 

Kursdatoer og sted: 

Tirsdag 12/2 kl 14-15.30 Søsterhjemmet US  Tirsdag 14/5 kl 14-15.30 Søsterhjemmet US 

Tirsdag 26/3 kl 14-15.30 Søsterhjemmet US  Tirsdag 4/6 kl 14-15.30 Søsterhjemmet US 

_________________________________________________________________________________ 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) - Finn oppsummert forskning 
Kurset tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og gir en introduksjon til en systematisk metode 
for litteratursøk og databaser/verktøy som er spesielt egnet for klinisk praksis. Kurset omfatter kilder 
for oppsummert kunnskap, formulering av søkespørsmål, søketrening i UpToDate, The Cochrane 
Library, PubMed Clinical Queries, og McMaster Plus. 
 
Kursdatoer og sted: 
Tirsdag 26/2 kl 12.30-15.30 RH   Onsdag 24/4 kl 12.30-15.30 RH 
Onsdag 27/3 kl 9-12 RH 

 

 

Bedre søketeknikk - Metoder og verktøy 
Kurset er tilpasset Ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og andre som har ønske om dypere kjenn-
skap til, og flere ferdigheter i litteratursøk innen medisin og helsefag. Kurset fokuserer på nyttige verk-
tøy for oppbygging av søkestrategier og mer avansert søketeknikk. Flere relevante databaser gjen-
nomgås. Kurset omfatter oppsummert forskning og flere typer reviews, verktøyene PubReMiner og 
MeSH on Demand for forbedring av søkestrategi, valg av databaser, praktiske øvelser i Web of 
Science og «Advanced Search Builder» i PubMed, søkefilter som f.eks. ”Retracted publication”. 
 
Kursdatoer og sted: 
Onsdag 13/2 kl 9-12 RH  Tirsdag 2/4 kl 9-12 RH (eng.) 
Onsdag 20/3 kl 9-12 RH  Torsdag 9/5 kl 9-12 RH 

Introduksjon til Medline, Embase, PsycInfo (OVID) 
Kurset gir en introduksjon litteratursøk i Medline, EMBASE, PsycInfo med flere i OVIDs grensesnitt. 
Kurset omfatter databasenes innhold og omfang, prinsipper for anbefalt søketeknikk, lagring av søke-
strategier og oppsett av alerts, eksport av referanser til EndNote. 
 
Kursdatoer og sted: 
Onsdag 27/2 kl 9-11 RH  Torsdag 4/4 kl 13-15 RH 
_________________________________________________________________________________ 

PubMed 
Kurset gir en introduksjon til litteratursøk i PubMed, gratisversjonen av Medline. Kurset omfatter 
PuMeds innhold og omfang, prinsipper for anbefalt søkestrategi, lagring av søkestrategier og oppsett 
av alerts i My NCBI, eksport av referanser til EndNote. 
 
Kursdatoer og sted: 
Tirsdag 12/2 kl 9-11 RH   Onsdag 13/3 kl 9-11 RH (eng.) 
Onsdag 6/3 kl 9-11 RH   Tirsdag 9/4 kl 9-11 RH 
_________________________________________________________________________________ 

Litteratursøking -  Prosjektbeskrivelse til kliniske studier 
Kurset vil være spesielt nyttig for deg som skal skrive prosjektbeskrivelse til kliniske studier, og har 
fokus på «research in context». Kurset omfatter etiske problemstillinger rundt viktigheten av litteratur-
søk, relevante databaser og registre, praktisk søketrening og oppsett av «alerts». 
 
Kursdatoer og sted: 
Tirsdag 26/2 kl13-14 US  Torsdag 11/4 kl 13-14 RH 
_________________________________________________________________________________ 

Forts. 

Avansert søketeknikk i Medline, Embase, PsycInfo 
Kurset vil være spesielt nyttig for deg som trenger å finne tilnærmet fullstendig kunnskapsgrunnlag 
innen et emne, som f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av en systematisk oversiktsartikkel. Kurset 
gjennomgår teknikker for å finne gode søketermer, samt å bruke disse effektivt i OVID-databasene 
Medline, EMBASE, og PsycInfo. Kurset omfatter oppsett av søkestrategier, databasenes emneords-
systemer, effektiv modifisering av søk, lagring av søk og varslingstjenester, federerte søk, strategier 
for håndtering av dubletter. Kurset forutsetter elementære ferdigheter i litteratursøk i OVIDs gren-
sesnitt. 
 
Kursdatoer og sted: 
Tirsdag 5/3 kl 12.30-15.30 RH  Onsdag 10/4 kl 12.30-15.30 RH 
_________________________________________________________________________________ 


