METODEFESTIVAL 2019
23.-24. januar i Kolding

Dansk selskab for Sygeplejeforskning afholder metodefestival. Vores metodefestival
er et forum for alle sundhedsprofessionelle, der har lyst til at lære om forskellige forskningsmetoder og tilgange – du behøver ikke være ekspert på forhånd. I 2019 har vi
sat fokus på vejen fra projekt-ide til implementering, reviewprocessen samt komplekse interventioner, effektstudier og mixed methods.
Kom og vær med og mød nogle af de bedste oplægsholdere indenfor deres felt, i et
intimt forum, hvor der er plads og rum til spørgsmål og debat. Metodefestivalen er et
fantastisk forum for at netværke med kolleger, der ligesom du synes at metoder er en
fest :-).

Tid og sted
Metodefestivalen afholdes d. 23. og 24. januar 2019 i hyggelige omgivelser på Hotel
Scandic i Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. Tlf.: +4575517700

Priser
Medlemmer af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Begge dage, uden overnatkr. 2600
ning
Begge dage, uden overnatIkke-medlemmer
kr. 3200
ning
Begge dage inkl. en overnatning: ovenstaende beløb + 850 kr. i enkeltværelse eller 1050 kr. i
dobbeltværelse
Priserne er inklusiv forplejning: 23 januar: Kaffe m. kage, 2-retters middag (ekskl. drikkevarer). 24 januar: Morgenmad, frugt, frokost samt kaffe og kage.

Tilmelding
Tilmelding sker via Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings hjemmeside www. Sygeplejeforskning.dk
Sidst frist for tilmelding er den 10. december 2018. Tilmeldingen er bindende og der
gives ikke penge retur ved afbud. Sidste frist for betaling er den 8. januar 2019.

Program
23. januar 2019
14.30 – 15.00. Ankomst med kaffe/the og kage
15.00 – 15.30 Velkomst v/ Universitetslektor Hanne Konradsen
15.30 – 16.45 Hvordan forsker man indenfor begrebsrammen ”Fundamental of Care”
v/ Professor Erik Elgaard
17.00 – 17.45 Peer-reviewer, hvordan laver man et godt review? v/ Postdoc Suzanne
Herling og Postdoc Elizabeth Rosted
18.00 – 19.00 Generalforsamling i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning (der serveres
øl/vand og nødder)
19.00 - Der serveres en 2-retters menu. Drikkevarer er for egen regning.

24 januar 2019
8.00 – 8. 45 Morgenmad for overnattende gæster
8.45 – 9.00 Velkomst v/ Hanne Konradsen
9.00 – 10.30 Rejsen med Guidet Egen Beslutning fra projekt til implementering og
digital adgang på sundhed.dk v/ Professor Vibeke Zoffmann
10.45 – 12.45 Workshops (vælg mellem workshop 2 og 3)
12.45 – 13.30 Frokost
13.30 – 15.30 Workshops (vælg mellem workshop 1 og 2)
15.30 – 16.00 Afslutning v/Hanne Konradsen
Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Complex interventions v/
Professor Helle Terkildsen
Maindal

Mixed Methods v/
Seniorforsker Karin Piil

Effektstudier v/
Seniorforsker Bente Thoft

Hvordan kan kvalitative og
kvantitative forskningsresultater integreres?
Gennemgang af basis designs.
Hvilke rationaler er bag valg
af mixed-methods design?
Potentielle barrierer for integrering.
Centrale metodeovervejelser

Hvad er effekt / efficacy?
Hvordan males effekt af en
intervention?
Fordele / ulemper ved denne
forskningstilgang?
Hvem skal have viden om resultaterne?
Hvor skal viden formidles?

Complex interventions – hvad
er det?
Hvad er potentialet i forskning der tager afsæt i complex
interventions?
Hvilke begrænsninger/
barrierer er der i forhold til
forskning der anvender complex interventions?

I workshoppen berøres
aspekterne ud fra et konkret
multi-professionelt klinisk
projekt

Vibeke Zoffmann er professor pa Folkesundhedsvidenskab/Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet og forskningsleder pa Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.
Erik Elgaard Sørensen er professor og forskningsleder pa Aalborg Universitetshospital, for
Forskningsenhed For Klinisk Sygepleje, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

