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Nye publikasjoner

Usikker effekt av sykefraværstiltak for helsepersonell
Få studier og lav kvalitet på dokumentasjonen, gjør at vi vet lite om tiltak
som settes inn for å forebygge sykefravær hos helsepersonell har effekt. Det
fremgår av en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Lavere dødelighet med færre pasienter per sykepleier
Dødeligheten ved kirurgiske avdelinger er lavest der sykepleierne har ansvar
for få pasienter og en stor andel har treårig utdanning på høgskolenivå.

Nytt nummer av Kunnskapskilden
Årets første nummer av Kunnskapskilden er ute. Nummeret retter seg
primært mot kommunehelsetjenesten, og hovedtema er brukererfaringer.

Forskningsoppsummering

Besvarer 30 bestillinger i 2014
Kunnskapssenteret har sagt ja til å besvare ca. 30 bestillinger av
forskningsoppsummeringer i 2014. Seks av sju bestillinger fra
pasientforeninger fikk gjennomslag i prioriteringsprosessen.

Pasientsikkerhet

Ny kartlegging av pasientsikkerhetstiltak
EU-prosjekt for pasientsikkerhet tar et nytt skritt i arbeidet med å kartlegge
pasientsikkerhetstiltak og ber om innspill, blant annet fra Norge.

Harkness Fellow

Prestisjestipend til overdiagnostikk-forsker
Etikkprofessor Bjørn Hofmann er valgt som Harkness-stipendiat og får
dermed ett års opphold i USA for å studere overdiagnostikk.

Helsebiblioteket

Slik kan du forhindre vold
Vold rammer enkelte befolkningsgrupper hardere enn andre.
Helsebiblioteket har samlet anbefalinger og ressurser om voldsforebygging og
-håndtering innen en rekke områder.

Ny retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske
muskel- og skjelettlidelser
Helsedirektoratet ønsker med den nye retningslinjen å bidra til en
kunnskapsbasert bruk av bildediagnostikk ved utredning av ikke-traumatiske
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muskel- og skjelettlidelser hos voksne.

Kurs og konferanser

Årskonferansen 2014
Er kunnskap makt? Kunnskapssenterets årskonferanse arrangeres 5. juni og
er en markering av at senteret fyller ti år. Konferansen vil belyse kunnskap i
helsetjenesten fra ulike innfallsvinkler. Se også video fra våre
Kunnskapsfrokoster.

Pasientsikkerhetskonferansen 2014
Pasientsikkerhetskonferansen 2014 arrangeres i Oslo den 8. og 9. september.
Årets konferanse arrangeres i samarbeid med KS, og programmet vil ha
innslag både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hold av dagene!

Behandling og rehabilitering av hjerneslag – allmennlegens
rolle
Målet med seminaret er å gi allmennleger oppdatert kunnskap om
forebygging, behandling og rehabilitering av hjerneslag. Seminaret
arrangeres 6. mai.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Postboks 7004, St. Olavs plass, 0130 Oslo
tlf: (+47) 23 25 50 00
www.kunnskapssenteret.no
Kunnskapssenteret er en faglig uavhengig organisasjon som fremskaffer og
formidlerforskningsbasert kunnskap om kvalitet i helsetjenesten og effekt av
metoder, virkemidlerog tiltak. Kunnskapssenteret ble etablert 1. januar 2004 og har
vel 130 årsverk.
Meld deg av nyhetsbrevet her.
Meld deg på nyhetsbrevet her.
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