Dato:
10. marts 2020

Journalnummer:
20/00567

Telefon:
33 92 33 10

Vores reference:
LTA

Deres reference:

Sundhedsvidenskabelige data modtaget 2019
Titel
ADHD - forekomst, årsager og effekter
Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv III (APL III 2014)
Arbejdsmiljø og helbred, luftfart, 2017
Bedre arbejdsmiljø for unge i detailhandlen, 2016
Bedre arbejdsmiljø for unge i detailhandlen, 2018
Biomarkører i spinalvæsken ved Parkinsons sygdom og L-DOPA-induceret dyskinesi 2014-2017.
CIMBI databasen inklusiv data fra In vivo assessment of novel pharmacological interventions in
humans
COLOFOL
Dagtilbud med udvidet åbningstid
Danskernes trivsel 2016.
Den Danske Sessionsdatabase (DCD), 1957-1977
Den Nationale Arbejdsmiljøtværsnitsundersøgelse 2008. Aflevering
Effekter af aerob træning på hjernens sundhed hos mennesker med multipel sclerose, 2016-2018
Evaluering af forebyggende børneundersøgelser i almen praksis, 2006-2007.
Evaluering af implementering af opfølgende hjemmebesøg i Region Hovedstaden
Evaluering af Region Hovedstadens forløbsprogram for hjertekarsygdom
Family matters: A new approach to identify individuals at risk of type 2 diabetes
Fedt- og sukkeromsætningen under fysisk arbejde hos patienter med Glycogenin-1 mangel
Flerstrenget intervention mod smerter og konsekvenser (FRISK), 2012
Freeze-all" strategy in assisted reproduction - Patients′ attitudes and expectations
Følge hjem- og ringe hjem-ordningerne i Region Hovedstaden
Horsens på forkant med sundhed, 2013-2015
Hudlidelser på slagterier, 2002 baseline

Hudlidelser på slagterier, 2003 followup
Impact of H1N1 influenza vaccination on child morbidity in Guinea-Bissau.
Indsats for subakut uspecifikt lænderygbesvær hos voksne, 2004-2008
Indsatser for børn, der krænker andre børn,
Inklusion i folkeskolen
Intervention rettet mod stillesiddende adfærd blandt kontoransatte , 2014 - 2015.
Kirurgis indflydelse på trakealt luftskifte, livskvalitet, stemme- og synkefunktions ved behandling
af benign struma, 2014-2017
Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge
Kostens betydning for sammensætning og funktion
Orale antikoagulantia: bivirkninger og årsager til skift 2016-2017
Patienttilfredshed i orto-geriatrisk afsnit, 2014-2015
Pengespil og spilleproblemer i Danmark
Processtøttede arbejdsmiljøindsatser, 2010-2013
Prostatakræftpatienter i Danmark i 1997
SheppHeart - Tidlig rehabilitering efter koronar bypass operation,
Skraldemænds arbejdsmiljø 2018
Sociale relationer, sundhed og trivsel blandt socialt udsatte i Danmark, 2008-2011.
Sundhedsprofessionelles forandringsparathed i forhold til et interprofessionelt orto-geriatrisk
afsnit, 2014
Tarmhormoner som mediator af vægttab efter gastric bypass kirurgi,
Terapieffekt
Årsager til dødfødsel i Region Syddanmark i 2010-2014
I alt 44 modtaget studier
Med venlig hilsen
Lindie Tessmer Andersen
Koordinator, Rigsarkivet Sundhed
Enhed for Dataformidling

2

