Evidensbaseret praksis
ISBN:

9788762808348

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Rob Herbert

Forlag:

Munksgaard

Kategori:

Sundhed

Udgivet:

6. november 2008

Evidensbaseret praksis.pdf
Evidensbaseret praksis.epub

Evidensbaseret praksis er et essentielt værktøj for alle, som vil sikre sig, at deres patienter får den bedst mulige
undersøgelse og behandling. Bogenhenvender sig især til fysioterapeuter og ergoterapeuter, men andre
sundhedsprofessioner som fx læger, sygeplejersker, bioanalytikere og jordemødre kan også få stor gavn af
den. Her lærer man trin for trin at søge efter, vurdere og bruge videnskabelige forskningsresultater – direkte i
praksis. Evidensbegrebet har en naturlig plads i enhver klinikers værktøjskasse. Det kan være en stor
udfordring at søge efter evidens, men Evidensbaseret praksis giver en grundig og letforståelig vejledning i
denne specifikke færdighed. Bogener skrevet af førende, internationale eksperter, og de giver læseren en både
praktisk og professionel indføring i emnet. Evidens er på alles læber, selvom afstanden fra teori til praksis kan
være stor – selv for klinikere med mange års erfaring. Evidensbaseret praksis viser, hvor og hvordan man
søger de mest pålidelige informationer. Fokus er de sundhedsvidenskabelige kernespørgsmål, og forfatterne
giver en konkret opskrift på, hvordan man kan vurdere forskningsdesign og forskningsresultater, og hvordan
man kan integrere systematiske oversigtsartikler og kliniske retningslinjer i sit arbejde.
Kognitiv Terapi Center Århus har en fast kursusportefølje til professionelle behandlere. Forskningsenheden
yder. Projekt GBL21: Game-Based Learning in the 21st Century.
GLA:D ®-registeret. Kort ventetid.

Forskningsenheden for Almen Praksis i København har til formål at udføre forskning i almen praksis og i
sundhedsvæsenet i øvrigt. Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne udvikling. Fleksible
åbningstider og god tid til dig Sygeplejestuderende Joen Kock, Århus Kommune - Hver gang jeg er i tvivl, slår
jeg op i VAR - Når jeg er i praksis med min vejleder, kan jeg være tryg, fordi jeg. Kort ventetid. Screeshot
fra www. Du kan forvente vejledning, baseret på videnskabelige fakta og de officielle anbefalinger. d. Tlf.
Official Development Assistance (ODA) | DEVELOPMENT CO-OPERATION DIRECTORATE In addition
to data from DAC members, DAC statistics also include data from a growing.
Web-baseret behandlingssystem. Behandlingsplaner, adfærdsvurderinger, checklister, resultat- og
effektmålin NYHED - Tema: ANGST - i barndommen - Sætter fokus på, hvordan forskning og evidensbaseret
viden kan bidrage til at optimere hverdagens arbejde i praksis. Hår og hormoner er et par af de spørgsmål som
en hel del transpersoner møder. Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne udvikling.
fit-outcomes. Du kan forvente vejledning, baseret på videnskabelige fakta og de officielle anbefalinger.
Forskningsenheden for Almen Praksis i København har til formål at udføre forskning i almen praksis og i
sundhedsvæsenet i øvrigt. Jeg er Ikke en del af en kæde, helt selvstændig, stor erfaring - nu gennem mange år
i branchen og på et hospital.

