
Vurder selv evidens
Hent bøger PDF

Andreas Habicht

Vurder selv evidens Andreas Habicht Hent PDF Forlaget skriver:

Vurder selv evidens er en hjælp til selv at vurdere evidens af videnskabelige publikationer. Bogen gennemgår
på en enkelt og systematisk måde de vigtigste begreber inden for evidensbaseret litteratur og metoder. Bogen

henvender sig både til de garvede sundhedsprofessionelle, som efterspørger et bedre overblik og den
studerende, som har brug for at få præsenteret et svært emne på en lettilgængelig og pædagogisk måde.

Bogens primære fokus er på publikationer som omhandler kliniske interventionsundersøgelser, men bogen
berører også principper i epidemiologiske forskning og publikationer. I bogen findes et appendiks, hvor

udvalgte emner indenfor statistisk analyse er beskrevet mere udførligt, fx vurdering af noninferioritetsstudier,
principper i variansanalyse og brugen af absolut og relativ risiko. Desuden er der en liste over de typer af

bias, som oftest forekommer i publikationer samt forslag til, hvordan man kan udgå dem.

Vurder selv evidens er til alle, som har brug for en generel introduktion til området samt for en systematisk
´værktøjskasse´, der kan bruges igen og igen til at vurdere, om videnskabelige publikationer er gode eller ej.
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