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Sundhedsstatistik fra EU

Eurostat
Eurostat er den officielle indgang til europæisk statistik. Dataene bliver leveret af de enkelte landes statistikbureauer, hvorefter der bliver udarbejdet tabeller og grafik. Ved hvert
emne kan der findes statistik fra de forskellige lande. Tallene kan bruges til at sammenligne landene imellem.
Eurostat Yearbook giver en hurtig oversigt og henviser videre til yderligere data.

Data om sundhed er samlet i
onlinedokumentet Health in the European Union facts and figures.
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I rapporten ’Health at a Glance: Europe
2016’ får du en brugervenlig indgang til
nøgletal om EU borgernes sundhed.
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Sundhedsstatistik fra de nordiske lande
Hvis du gerne vil finde sammenlignelige tal fra de nordiske lande kan du gå til
Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) og Nordisk Socialstatistisk Komité
(NOSOSKO)
NOMESKO og NOSOSKO indsamler og formidler sundheds- og socialstatistik i de nordiske lande og kan bruges til sammenligning. Det er muligt at vælge forskellige tabeller og
oversigter i databasen Nowbase.
Repræsentanter fra Danmark kommer fra Danmarks Statistik og Sundehedsstyrelsen.

NOMESKO udgiver hvert år en årsrapport med
oversigt over statistik fra de nordiske lande
(Health Statistics for the Nordic Countries) samt
beskrivelser af landenes sundhedsvæsen, struktur
og ressourcer.
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Sundhedsstatistik fra WHO Europa

World Health Organization (WHO)
International statistik vedrørende folkesundhed. WHO
giver adgang til seks databaser med statistik. Tallene kan præsenteres i tal, tabeller, kort
og grafer.
* European Health for All Family of Databases (HFA-DB)
* Centralized information system for infectious diseases (CISID)
* European inventory of national policies for the prevention of violence and injuries
* WHO European Database on Nutrition, Obesity and Physical Activity (NOPA)
* European Information System on Alcohol and Health (EISAH)
* European Regional Information System on Resources for the Prevention and Treatment
of Substance Use Disorders

Desuden kan man finde information om mere end 60 sundhedsemner, information opdelt
på lande samt publikationer udgivet af WHO.

Flagskibet er deres European Health report.
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Statistik i internationale databaser: SveMed+, Cinahl og PubMed

Cinahl
Der er flere søgemuligheder, hvis du vil finde artikler med tal og statistik i Cinahl. Her er to
forskellige bud på en søgning efter artikler med statistisk indhold. I eksemplet nedenfor
kan du se et eksempel på søgninger med hver af de to muligheder.
1. søg på dit emneord
2. klik på ’Advanced Search’
3. find ’Publication Type’ på siden
4. vælg ’Statistics’ i boksen ’Publication Type’
5. sæt yderligere limits på, fx år, sprog etc.
ELLER:
I Cinahl Headings har du mulighed
for at vælge subheadings ’Statistics And Numerical Data’ eller
’epidemiology’ (inkluderer incidence og prevalence). Vælg kun
én underkategori, da det ellers
vil begrænse din søgning for meget.

Herunder resultatet af en søgning på copd og palliative care med publikationstypen statistik:
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SveMed+
Søg på MeSH termerne ’incidence’, ’prevalence’ eller ’epidemiologic methods’ kombineret
med dit emne for at finde artikler fra nordiske tidsskrifter, der formidler viden om befolkningsundersøgelser og studier med prævalens/incidens.
Eksemplet her viser en søgning på artikler, der beskriver nye tilfælde og forekomst af diabetes blandt unge.
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PubMed
Der er flere muligheder, hvis du ønsker at finde artikler, der indeholder statistik i PubMed.
Søg på MeSH termer. Her kan du få mulighed for at vælge subheadings ’statistics and
numberical data’, ’epidemiology’ eller ’incidence’

ELLER
Søg på dit emne fx med MeSH termer og gå til ’Advanced Search’ her kan du så tilføje ord
som ’statistics’, ’epidemiology’, ’incidence’, ’prevalence’.

Herunder er søgt på MeSH termer med subheading.
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