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Profil

Tlf. 26 18 95 90

Glæd dig - læs mere på næste side - til at møde en spændende international fagkapa-

leilaeriksen@hotmail.com, www.carecam.dk

citet, som besøger Danmark april 2018. Linda-Anne O` Floherety er tilknyttet Røde Kors
Børnehospital i Cape Town, Sydafrika. Mødes med forsker i Holland og tager herefter til

Daglig leder

Danmark for at fortælle om arbejdet og forskningen, for Styrelsen for Patientsikkerheds

Leila Eriksen

Råd vedr. alternativ behandling www.srab.dk. Dagene efter, er hun klar til at inspirere dig,
så også du kan være med til at gøre en forskel.

På skoler, klinikker, lokaliteter ud fra ønske

Dokumentation i
Praksishverdagen

og behov. Ex. Taastrup Zoneterapi (500

Er du nysgerrig og har lyst til at gøre en forskel? Få en spændende praksishverdag - få ny indsigt!

meter fra S-station) tæt på København

Lad dig inspirerer her!

Holdstørrelse

Spørgsmål?

4-20 deltagere

• Hvorfor er det vigtigt for dig, at der benyttes ens procedure ved indsamling af case storys?

Dato og tid
kl. 9 – 17 (kan tilpasses efter ønske)
Sted

• Hvordan kan du få glæde af at læse en abstract, få glæde af at læse en forskningsartikel?
Tilmelding

• Hvor kan du finde publicerede forskningsartikler og blive inspirereret via relevante links?

SMS (+45) 26 18 95 90,

• Hvordan kan du - i din egen hverdag – sammen med dygtige kollegaer - gøre en forskel?

eller mail: leilaeriksen@hotmail.com

• Hvordan kan dette komme dig og dine klienter/patienter til gavn?

Underviser

På det RAB godkendte kursus, inspireres du af innovativ information om

Leila Eriksen

• Hvordan du kan dokumentere resultater fra din egen praksis. Journalføring, datatilsyn m.v.
• Hvordan du kan samarbejde med forskere, alternative behandlere og andre fagpersoner

Mad og drikkevarer

• Hvordan du kan få glæde af at læse artikler med fokus på kildekritik, pålidelighed/relevans

Der er fuld forplejning

• Tips til hvordan du kan skrive dine egne artikler, med fokus på relevans og faglig etik
• Finde videns databaser, relevante forskningsinstitutioner og undersøgelser vedr. dit eget fag

Overnatning

• Videnskabelige metoder og forsknings designs - vedrørende forskellige behandlingsformer

Der er mulighed for overnatning.
Kursusmappen indeholder
Pris

Velkomstside, kursusmateriale, evalueringsskema og deltagerbevis.

Kr. 990,- inklusiv kursusmateriale.
Kursusansvarlig
Leila Eriksen, zoneterapeut og CAM konsulent
Yderligere information, vedr. forskning og dokumentation, kan hentes via en
række nationale og internationale portaler. Se eksempelvis www.srab.dk –
www.nafkam.no - www.nifab.no - www.pubmed.com – www.sciencedirect.
com – www.iscmr.org – carecam.dk og mange andre.
Seminaret/kurset gennemføres, efter dit ønske/behov. I din eller vores klinik. På
din arbejdsplads eller dit uddannelsessted. Ring gerne (+45) 26 18 95 90.
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