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NYHEDER

Nye rammer om MTV-arbejdet i Danmark
Regionernes sundhedsdirektører har besluttet, at regionerne på skift skal varetage tov-
holderfunktionen for det fælles regionale MTV-samarbejde. MTV og Sundhedstjeneste-
forskning, CFK, Region Midtjylland, er udpeget som tovholder til og med 2013. Læs mere

Ny hjemmeside med medicinpædagogisk hjælp til mennesker med psykisk sygdom
Brugere på socialpsykiatriske botilbud og brugere med bostøtte fra otte kommuner på 
tværs af landet har deltaget i udvikling af medicinpædagogiske metoder. Formålet er 
at hjælpe brugerne til bedre at mestre eget medicinforbrug. CFK driver projektet for 
Socialstyrelsen. Læs mere

CFK i bestyrelsen for nyt implementeringsnetværk
CFK er repræsenteret i bestyrelsen for det nystiftede Dansk ImplementeringsNetværk 
(DIN) ved konsulent Helle Høgh. DIN vil bygge bro mellem forskning og praksis. Første 
konference afholdes 14. maj 2013. Læs mere

JYFE’s netværk om ADHD høster anerkendelse
CFK og Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) har modtaget et æresdi-
plom fra ADHD Awareness Danmark. Baggrunden for prisen er det ADHD-netværk, som 
CFK har drevet for midt- og nordjyske kommuner. Læs mere

NYE PROJEKTER

National undersøgelse af retspsykiatrien
CFK skal gennemføre en national spørgeskemaundersøgelse af patienters og personales 
oplevelser i retspsykiatrien. Undersøgelsen indgår i et internationalt studie, igangsat af 
Universitetssygehuset Örebro i Sverige. Regionernes ”Temagruppe for Kvalitet” har be-
vilget midler til den danske undersøgelse. Læs mere

Nyt behandlingstilbud til ofre for seksuelle overgreb skal evalueres
CFK skal sammen med Rambøll evaluere en ny metode, der er udviklet til at behandle 
kognitive funktionsnedsættelser hos mennesker, som har været udsat for seksuelle over-
greb. Læs mere

ARRANGEMENTER

Temadage om rehabilitering af børn og unge
MarselisborgCentret inviterer til to temadage om familiecentrets indsats og tværfaglig 
dokumentation på børneområdet. Temadagene er især for fagpersoner, der arbejder med 
børn og unge med funktionsevnenedsættelser. De afvikles 9. januar og 4. februar 2013. 
Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=117812
http://www.socialstyrelsen.dk/udsatte/sindslidende/styrket-indsats-for-sindslidende-sats-10/medicinpaedagogik_psykoedukation
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=117814
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=118123
http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsdokumentation/internationalt+studie+af+retspsykiatrien
http://www.cfk.rm.dk/projekter/udsatte+voksne/evaluering+af+metode+til+behandling
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/temadage+om+rehabilitering+af+b%c3%b8rn+og+unge?
www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/konference+om+voksne+med+adhd
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NYE UDGIVELSER

Evaluering af hjerterehabilitering
Regionshospitalet Randers har i et projektforløb udviklet indsatsen til patienter med blod-
prop i hjertet og svær hjertekrampe. CFK evaluerer patienternes oplevelse af det sam-
lede forløb på tværs af sektorer. Læs mere

10 punkter guider ledere i arbejdet med pædagogiske handleplaner
Med gode rammer kan det pædagogiske handleplansarbejde blive til godt relationsarbej-
de. Seniorkonsulent ved CFK, Knud Ramian guider i et nyt faghæfte pædagogiske ledere 
til at skabe de optimale rammer for arbejdet med handleplanerne. Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team 
care in rehabilitation: An Overview of reviews. Journal of Rehabilitation Medicine 2012; 
44:901-912. Læs mere

Jensen C, Jensen OK, Nielsen CV. Sustainability of return to work in sick-listed emplo-
yees with low-back pain. Two-year follow-up in a randomized clinical trial comparing 
multidisciplinary and brief intervention. BMC Musculoskeletal Disorders 2012; 13:156. 
Læs mere

Oestergaard LG, Nielsen CV, Bunger CM, Soegaard R, Fruensgaard S, Helmig P, Chri-
stensen FB. The Effect of Early Initiation of Rehabilitation After Lumbar Spinal Fusion. 
ARandomized Clinical Study. 2012; 37(21):1803-1809. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/udgivelser/kvalitetsudvikling+-+sundhed?
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=115470
http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?volume=44&issue=11
http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/156
http://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2012/10010/The_Effect_of_Early_Initiation_of_Rehabilitation.3.aspx

