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Epidemiologi og evidens Svend Juul Hent PDF Epidemiologi og evidens er tænkt som lærebog til
introduktionskurser i epidemiologi ved de videregående sundhedsuddannelser, herunder bl.a. medicin,

sygepleje, ergo- og fysioterapi.
Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Det er en nyskabelse i
forhold til de fleste eksisterende lærebøger i feltet, og det har den klare fordel at læseren undgår at blive
trukket rundt i teoretisk-matematiske generaliseringer, inden han når til den konkrete anvendelse af

epidemiologisk metode.
Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og
formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit.
Bogens formål er at sætte læseren i stand til at fortolke de resultater, man møder, og vægten ligger på kritisk
læsning fremfor beregningsfærdigheder. Bogen indeholder præcis den information man har brug for, når man

som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver et
vældig godt udgangspunkt for senere kurser i videnskabsteori. Med andre ord en god og tidssvarende

lærebog.
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