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NYHEDER

Nyt værktøj måler effekt af patientuddannelse
MoEva er et nyt og efterspurgt værktøj, der kan måle effekten af patientuddannelse på 
tværs af kommuner og regioner ved brug af spørgeskemaer. MoEva kan også bruges til 
monitorering og kvalitetsudvikling og giver sammenlignelige data inden for patientud-
dannelse. Læs mere

MarselisborgCentrets Akademi vil formidle viden om rehabilitering
MarselisborgCentrets Akademi er et nyt tiltag, der samler og markedsfører kompeten-
ceudviklingsaktiviteter på vegne af organisationer og institutioner på MarselisborgCen-
tret. Formålet er at formidle viden, kompetencer og metoder inden for rehabilitering.  
Se det første katalog med kurser, temadage og konferencer

NYE PROJEKTER

Evaluering af døgndækkende hjemmebehandling for psykiatriske patienter
Psykiatriens Hus i Silkeborg tilbyder døgndækkende hjemmebehandling til psykiatriske 
patienter. Formålet er at minimere hospitalsindlæggelse og øge patienternes evne til me-
string af eget liv. CFK skal evaluere tilbuddet. Læs mere

ARRANGEMENTER

Fokus på etniske minoriteter i sundhedsvæsenet
Den 21. maj 2013 afholder CFK konference på Golf Hotel Viborg. Her præsenteres resul-
taterne fra et flerårigt samarbejde med fire midtjyske kommuner om etniske minoriteters 
møde med sundhedsvæsenet. Læs mere

Unges kontakt til arbejdsmarkedet
JYFE’s Videnskabende Netværk om unge med psykiatriske udfordringer og svag kontakt 
til arbejdsmarkedet inviterer til seminar den 22.-23. maj 2013. Her sættes fokus på sam-
arbejde på tværs af kommuner og beskæftigelsesregioner. Læs mere

NYE UDGIVELSER

Rapporteringsboom fra LUP Somatik 2012: Ny viden om patientoplevet kvalitet
Med knap 400 rapporter og svar fra i alt 26.177 indlagte og ambulante patienter tegnes 
et billede af, at patienterne i det midtjyske sundhedsvæsen samlet set er meget tilfredse. 
De ambulante patienter er dog mere positive end de indlagte patienter. Der peges blandt 
andet på udviklingspotentiale på områder som modtagelsen på afdelingen, kontaktper-
sonsordningen samt personalets håndtering af fejl. Læs rapporter

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=125798
http://www.marselisborgcentret.dk/arrangementer/marselisborg-akademi/
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/d%c3%b8gnd%c3%a6kkende+hjemmebehandling
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/konference+interkulturel+sundhedsfremme
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/jyfe+videnskabende+netv%c3%a6rk
http://www.rup.rm.dk
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Ny national undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser i psykiatrien
Den netop offentliggjorte undersøgelse for LUP-Psykiatri giver for første gang en samlet 
indsigt i patienter og pårørendes oplevelser inden for flere områder af psykiatrien. Over-
ordnet er der stor tilfredshed blandt patienterne, mens pårørende til de voksne patienter 
er mindre positive. Læs rapporter

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Socialt differentieret rehabilitering skaber mere lighed i sundhed
Et udvidet tilbud om hjerterehabilitering hjælper enlige og kortuddannede hjertepa-
tienter til at gennemføre rehabiliteringsforløbet og dermed få bedre udbytte af behand-
lingen. Nielsen KM, Meillier LK, Larsen ML. Extended cardiac rehabilitation for socially 
vulnerable patients improves attendance and outcome. Danish Medical Journal, 2013. 
Læs mere

Nyt perspektiv på kontrolforløb for gynækologiske kræftpatienter
Den nuværende opfølgning for kvinder, der er opereret for kræft i underlivet, kan op-
timeres. Som et led i optimeringen undersøges kvindernes psykiske velbefindende og 
livskvalitet under opfølgningen. Dahl L, Wittrup I, Væggemose U, Petersen LK, Blaakaer 
J. Life After Gynecologic Cancer - A Review of Patients Quality of Life, Needs, and refe-
rences in Regard to Follow-up. International Journal of Gynecological Cancer, 2013. 
Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsudvikling+-+sundhed/lup-psykiatri
http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2013/DMJ_2013_03/A4591
http://journals.lww.com/ijgc/Abstract/2013/02000/Life_After_Gynecologic_Cancer_A_Review_of_Patients.3.aspx

