
Inbjudan
Kurs i Grundläggande Forskningsmetodik 2021 för allmänmedicin,
VMFN28, 30 högskolepoäng
Du inbjuds härmed att ansöka om deltagande i kursen Grundläggande Forskningsmetodik.

Kursen har getts sedan 1989 och är anpassad krav- och innehållsmässigt för att motsvara delar
av de obligatoriska kurserna för forskarutbildningen vid Lunds universitet1. Flera
yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård i Södra regionen har gått kursen och flera har också
disputerat så småningom (inget krav).

Enligt målbeskrivningen skall alla ST-läkare göra ett vetenskapligt arbete, och av erfarenhet
vi vet att kursen kan underlätta genomförandet. Efter genomförd kurs erhåller ST-läkare intyg
om genomförd kurs till Socialstyrelsen.

Kursen består av föreläsningar, seminarier och projektarbete, och vi börjar 15 september
2021. Kursen ger 30 högskolepoäng, och undervisningen är utlagd över tre terminer.
Preliminärt kommer den schemalagda undervisningen ske under onsdagseftermiddagar.
Utöver detta tillkommer eget arbete, totalt motsvarande minst en dag i veckan under hela
kurstiden. Kursens slutmål är ett färdigt, vetenskapligt arbete.

Du som vill veta mer kan gå till vår hemsida
(https://www.med.lu.se/intramed/forska_utbilda/doktorand_handledare/foer_doktorander/fors
karskolor/regional_forskarutbildning) eller läsa en artikel om kursen:
(Håkansson A, m.fl. Alla läkare behöver basal vetenskaplig skolning. Läkartidningen 40/2010 volym 107, 2396-
2400. https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/15126/LKT1040s2396_2400.pdf ).

Du kan också fråga någon av de många kollegor som redan gått vår kurs, eller mejla oss.

Totalkostnaden för kursen är 36 000 kr exkl. moms.

För kursdeltagare anställda vid Hälsovalsenheter inom Region Skåne gäller:

Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) står för upp till hälften av kostnaden och
återstående står verksamheten för.

Tidplan
Vi vill ha din ansökan senast 15/4 och där ska verksamhetenschefen intyga att enheten står
för kostnaderna. Besked om antagning lämnas efter två veckor.

Anders Beckman Miriam Pikkemaat Patrik Midlöv
Kursledare Bitr kursledare Bitr kursledare

anders.beckman@med.lu.se miriam.pikkemaat@med.lu.se patrik.midlov@med.lu.se

1 Antagningskrav för kursen är 180 högskolepoäng, antagningskrav för forskarutbildning är 240 högskolepoäng.



Ansökan

Grundläggande forskningsmetodik för allmänmedicin, VMFN28, 2021-
2022 Malmö

Namn…………………………………………………………………………………………..

Titel…………………………………………………………………………………………….

Arbetsplats………………………………………………………………………………………

Mobiltelefon……………………………………………………………………………………

Personnummer…………………………………………………………………………………..

Hemadress…………………………………………………………………………………..

E-postadress……………………………………………………………………………………

Sökandes underskrift

…………………………………………………………………………………………..

Intyg
Verksamheten bifaller att sökande får gå kursen och betalar avgiften

Ort och datum

…………………………………………………………………………………………..

Verksamhetschefen underskrift

…………………………………………………………………………………………..

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………..

Skickas senast 15/4 till

Kerstin Troein (kerstin.troein@med.lu.se )
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö
Jan Waldenströmsgata 35
205 02 Malmö


