Metodefestival 2018

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings afholder Metodefestival 31. jan. og 1. feb. 2018.
Vi har i 2018 valgt at sætte fokus på kvalitative forskningsmetoder, forskeres publicering og
tilstedeværelse på sociale medier samt netværksdannelse.
Vi håber, at I har lyst til at deltage begge dage, men det er muligt kun at deltage 1.02.2018.
Program 31. januar
14.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 17.00

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 -

Ankomst og kaffe m. kage
Velkomst
Gode råd og tips fra en editor i forbindelse med publiceringsprocessen
v/Lektor Pia Dreyer, Editor for ”Nordisk Sygeplejeforskning”, Aarhus
Universitetshospital og Aarhus Universitet
Brugen af sociale medier til at styrke dit forskningsimpact
v/Lektor Hanne Konradsen, Karolinska Instituttet, Stockholm
Generalforsamling i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Middag ved ”forskningsinteresse borde”

Program 1. februar
09.00 - 09.15
09.15 - 10.15

10.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.00

Velkomst
Etnografisk feltarbejde med særlig fokus på deltagerobservation
Udfordringer, muligheder og begrænsninger
v/Professor Helle Ploug Hansen, IST, Syddansk Universitet
Workshop
Frokost
Workshop 1
Workshop 3
Workshop 2
Workshop
Systematisk review
Aktionsforskning
Afslutning Diskursanalyse
v/ Lektor Kirsten
Frederiksen
Oplæg om problemstillinger der undersøges med diskursanalyse samt
formulering og analyse
af forskningsspørgsmål.
Der tages udgangspunkt
i konkrete studier.

v/Lektor Thora Grothe
Thomsen
Oplæg om principper og
tilgange til aktionsforskning, med udgangspunkt i konkrete
sundhedsfaglige
projekter.

v/Lektor Thordis
Thomsen
Oplæg om betydning for
forskning, ”Risk of bias”vurdering, meta-analyse,
vurdering af kvaliteten
og intro til online værktøjer, der understøtter
udarbejdelse af
systematiske reviews.

Metodefestival 2018

Tid og sted:
Metodefestival afholdes d. 31. januar og d. 1. februar
2018 i smukke omgivelser på Risskov Vandrehjem
/Danhostel Aarhus i Risskov ved Aarhus
Marienlundsvej 10, 8240 Risskov

Priser:
Medlemmer af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning:

Er du ikke medlem er prisen:

Begge dage
1.02.2018

kr. 2400
kr. 1300

Begge dage
1.02.2018

kr. 3000
kr. 1500

Priserne er inklusiv forplejning:
31. januar: Kaffe m. kage, 2-retters middag
d. 1. februar: Morgenmad, frugt, frokost, samt kaffe kage
Overnatningen er ikke inkluderet i prisen, men der er mulighed for overnatning på vandrehjemmet
til særlig festivalpris. Det foregår efter først-til-mølle princippet, og bookes direkte på Danhostel,
Aarhus www.danhostel.dk/hostel/danhostel-aarhus

Tilmelding:
Tilmelding sker via Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings hjemmeside, hvor der også findes
uddybende program www.sygeplejeforskning.dk
Sidste frist for tilmelding: 18. december 2017

