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Prøv denne lenken hvis du ikke greier å lese nyhetsbrevet.
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Verktøy

Publikasjoner

Dialyse utført hjemme mest kostnadseffektivt
Dialyse for pasienter med nyresvikt er mest kostnadseffektivt når det utføres
hjemme. Det viser en metodevurdering fra Kunnskapssenteret.

Legevurdering på nett; Flest positive kommentarer
De fleste kommentarene som leger og annet helsepersonell får på internett er
positive, men slike online-vurderinger gir ikke nødvendigvis et riktig bilde av
kvaliteten på deres tjenester. Legevurdering på nett bør derfor suppleres
med resultater fra systematiske brukerundersøkelser og andre
kvalitetsmålinger.

Hvordan gjennomføre brukererfaringsundersøkelser i
kommunal helse- og omsorgstjeneste?
Det er fullt mulig å gjennomføre brukerundersøkelser som ledd i arbeidet med
å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer innen den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, men det må tas stilling til om og hvordan dette skal gjøres
i Norge.

Effekt av enerom vs kontaktsmitteisolat
Vi vet ikke om effekten av enerom kan sammenlignes med effekten av
kontaktsmitteisolat for spredning av bakterier som smitter ved kontakt.
Kunnskapssenterets forskere har ikke funnet kontrollerte studier som
sammenligner og evaluerer effektene av de to tiltakene.

Helsebiblioteket

Micromedex i Helsebiblioteket fra januar 2014
Legemiddeloppslagsverket Micromedex blir fra årsskiftet fritt tilgjengelig for
alle i Norge. Samtidig går oppslagsverket Lexicomp ut.
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Internasjonalt samarbeid

EU-program henvender seg til norsk helsepersonell
Et EU-prosjekt for pasientsikkerhet er ferdig med planleggingsfasen og vil i
økende grad rette sitt arbeid mot helsepersonell i de europeiske landene –
også norske.

Reinnleggelser

Tilbyr faglig input etter workshop
Kunnskapssenteret følger opp en workshop om reinnleggelse med å dele film
og PDFer av foredragene samt vise til relevante lenker, som et tilbud til
deltakere som vil følge opp temaet.

Ledige stillinger

Stillinger ledig innen pasientsikkerhet og fagprosedyrer
Kunnskapssenteret har fire engasjementer ledig i et prøveprosjekt om
fagprosedyrer. Pasientsikkerhetsprogrammet har flere ledige stillinger.

Kurs og konferanser

Hvordan lager vi gode fagprosedyrer?
Kurset arrangeres 13. mars og gir innføring i hvordan man kan lage
kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Forskning ved fjæra — workshop i kunnskapsbasert praksis og
helsetjeneste
Vårt årlige kurs på Holmsbu arrangeres fra 19. til 23. mai. Early Bird før 1.
mars. Dette kurset har vært fulltegnet de siste årene, så førstemann til
mølla!

Til alle abonnenter

God jul og godt nyttår!
Vi ønsker alle våre abonnenter en riktig god jul og et godt nytt år. Vi ses igjen
med mer kunnskapsbasert helsestoff i 2014!
Hilsen redaksjonen
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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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