Journal club i Afdeling for Depression og Angst
Journal Club afholdes som udgangspunkt i konferencerummet (301-361) onsdage fra kl.
14.10- 15.00 (ca. 1 gange om måneden). De konkrete datoer vil fremgå af lægernes
undervisningsprogram, som findes i værktøjskassen. Alle faggrupper er velkomne til at
deltage og tilmelding er ikke nødvendig.
Hvad er en journal club?
En journal club er et uddannelsesmøde, hvor fagpersoner diskuterer nye tidsskriftsartikler
baseret på videnskabeligt arbejde af relevans for praksis.
Hvad er formålet med en journal club?
 Understøtte udvikling og anvendelse af evidensbaseret behandling.
 Faglig inspiration, vidensdeling og øge kompetencer i at læse og analysere videnskabelige
artikler.
 Diskutere hvordan forskning kan implementeres i klinisk praksis.
Hvem præsenterer artikler?
Primært læger, psykologer, ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Det vil fremgå af
lægernes undervisningsprogram, hvem der har ansvaret for at fremlægge de enkelte gange.
Den ansvarlige kan kontakte afdelingens professor Søren D. Østergaard for hjælp og sparring
til valg af artikel.
Vil du gerne fremlægge en artikel, kan det aftales med uddannelseskoordinerende yngre læge
(UKYL). Det er primært de fagpersoner, der som en del af deres ansættelse eller
uddannelsesforløb forventes at stå for faglige fremlæggelser, der vil blive bedt om dette.
Forberedelse (den der skal præsentere en artikel)
Den, der skal præsentere en artikel, udvælger denne – gerne i samråd med afdelingens
professor Søren D. Østergaard. Senest en uge før sendes artiklen til forskningssekretær
Mette Hein Klith, e-mail: meklit@rm.dk, som videresender den til læger, psykologer og forskere
i ADA. Den artikel, der vælges, skal helst være nyere (max 5. år) og skal kunne relateres til
klinisk praksis i afdelingen, men selve emnet er frit. Man er velkommen til at vælge en artikel,
der relaterer sig til et projekt, en skriftlig opgave eller en konkret klinisk problemstilling, man
er optaget af. Herved får man samtidig en mulighed for at diskutere dette i et fagligt forum.
Vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge hjælper gerne med at drøfte artikelvalg.
Præsentation
Den aktuelle artikel fremlægges mundligt evt. suppleret med PowerPoint, hvis man
foretrækker det. Man kan med fordel fremlægge ud fra IMRaD-strukturen:
I = Introduktion, M = Metode, R = Resultater, a = and og D = Diskussion.
Oplægget afsluttes gerne med et diskussionsoplæg, så fremlæggelsen kan munde ud i en
faglig diskussion, Alternativt diskuteres oplægget under fremlæggelsen.
Forberedelse (deltagere)
Læs artiklen og overvej gerne følgende spørgsmål:



Gør forskerne det, de siger, de vil?
Kan forskerne reelt få et svar ved hjælp af den metode, de har valgt?









Er metoden og resultaterne klart fremstillet?
Er der en rød tråd i artiklen?
Er resultaterne genkendelige for dig som fagperson?
Tror du på resultaterne? Hvorfor (ikke)?
Mener du, at resultaterne har betydning for din praksis?
Vil det give mening at implementere resultaterne i din praksis?
Hvilke spørgsmål kunne du tænke dig at drøfte til journal club?

Artiklen sendes til forskningssekretær Mette Hein Klith, meklit@rm.dk
senest en uge før fremlæggelsen

