
 

Invitasjon til SØK-kurs, høsten 2022 
Er du sykehusansatt eller jobber i kommunehelsetjenesten og har ansvar for pasienter direkte eller 

indirekte, forventes det at du arbeider kunnskapsbasert. SØK har spesielt fokus på det å lære seg å 
søke opp og vurdere forskningsbasert kunnskap med relevans for egen praksis. Kurset er også svært 

nyttig om du tenker å sette i gang eget prosjekt, eller om du planlegger å ta videreutdanning eller 

mastergrad/ph.d. SØK arrangeres for 15. gang og dette året som et kombinert fysisk og digitalt kurs. 
 

Målgruppe 
Helsepersonell med minimum treårig utdanning på høgskolenivå/bachelorgrad i 

helsefag eller tilsvarende.  

 
Innhold 

   - Innføring i kunnskapsbasert praksis (KBP) 
   - Litteratursøk; introduksjon til Helsebiblioteket og ulike databaser 

   - Begreper og metoder som brukes i forskning 

   - Kritisk vurdering av forskningsartikler 
   - Anvendelse av forskning i praksis 

 
Undervisningsform 

Vi vil ha to fysiske samlinger på Levanger og en på Namsos i tillegg til online 
workshops. Det vil være innlegg fra underviserne, felles diskusjoner, presentasjoner fra deltagerne 

samt mulighet for å arbeide med egen problemstilling under veiledning av underviserne. 

 
Arbeidskrav 

Arbeid med egen problemstilling. Det vil bli gitt oppgaver før hver samling knyttet til tema som tas 
opp underveis.  

 

Kurssamlinger (med forbehold om endringer) 
Onsdag den 24. august, kl 08-11 (Introduksjon - digitalt) 

Onsdag den 7. september, kl 09-15 (Refleksjon og problemstilling - fysisk samling Namsos, rom H4)  
Onsdag den 14. september, kl 09-15 (Litteratursøk - fysisk samling Levanger, Arken, Store møterom)  

Onsdag den 12. oktober, kl 08-13 (Kritisk vurdering av artikkel - digitalt) 
Onsdag den 30. november, kl 09-14 (Presentasjon av eget arbeid – fysisk samling, Arken, Store 

møterom) 

 
Kurslitteratur 

Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok - Forfatter: Monica W. Nortvedt et al. Biblioteket har en del 
eksemplarer. 

 

Påmelding 
For kursdeltagere gjelder at nærmeste leder bekrefter at du får delta på alle de fem kursdagene og at 

det legges til rette for at du får avsatt minimum to timer hver uke til blant annet litteratursøk og lesing 
av forskningsartikler.  

Meld deg på via Læringsportalen: SØK - kurs høsten 2022 (helse-midt.no) eller send en epost 

dersom du er ekstern søker. Det vil maksimalt være plass til 12 deltakere.  
 

Kontaktpersoner 

Hege Selnes Haugdahl, ph.d., forskningsrådgiver, HNT hege.selnes.haugdahl@hnt.no tlf 90956250  
eller  

Marianne Lysne, medisinsk bibliotekar, HNT marianne.lysne@hnt.no 
 

SØK-studiet gir i dette formatet ikke studiepoeng.  

Søknadsfrist 10. juli 2022 
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