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NYHEDER

Hjælp til psykisk syge på arbejdsmarkedet
Computertræning kan være en af vejene frem i forhold til at få personer med psykiske 
lidelser i arbejde. Gennem træningen kan borgerne få bedre koncentration og nye stra-
tegier til at håndtere hverdagen. Det viser internationale erfaringer og nu også en ny 
rapport fra CFK. Læs mere

Mange og svære fysiske symptomer nedsætter arbejdsevnen
Forskning med fokus på rygpatienter med mange andre symptomer viser en klar sam-
menhæng mellem antallet og graden af patienternes symptomer og deres evne til at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet. Læs mere

Rygprojekt fortsætter kampen mod sygefravær
Regionshospitalet Silkeborg har i samarbejde med CFK siden 2004 drevet et rygprojekt. 
Projektet har som formål at skabe ny forskning, som kan reducere sygefraværet for 
mennesker med rygsmerter og forbedre mulighederne for at vende tilbage til arbejds-
markedet. Læs mere

NYE PROJEKTER

2,2 mio. kr. til sundere liv i socialpsykiatrien
Mennesker med langvarig psykisk sygdom har flere livsstilssygdomme og samtidig høj-
ere motivation for livsstilsforandringer end resten af befolkningen. Interventionsprojek-
tet ’Sundere liv i socialpsykiatrien’ under CFK har derfor netop fået 2,2 mio. kr. af Det 
Obelske Familiefond til at udvikle ny viden om, hvordan den fysiske sundhed forbedres 
i socialpsykiatrien. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=138719
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=139602
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=139643
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=138922
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ARRANGEMENTER

Brugerinddragelseskonference: Mere menneske – mindre system
Sæt kryds i kalenderen den 27. august 2014 kl. 09.00-17.00, hvis DU vil være med til 
at ændre VORES sundhedssystem. Centralværkstedet i Aarhus danner ramme om konfe-
rencen, der er målrettet dig, som er nysgerrig efter, hvordan vi sammen skaber stærke 
relationer mellem borgere, pårørende og professionelle. Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab: 
Erfaringer og udviklingsperspektiver
Den 19. september 2014 kl. 10.00-15.30 afholdes i Regionshuset Aarhus et seminar 
med fokus på fremtidsperspektiverne for udvikling af monitoreringsbaseret forebyggel-
se. Målgruppen er kommunale og øvrige fagfolk, der arbejder med, eller har interesse i, 
muligheder og udfordringer i forbindelse med monitorering som forebyggelsesredskab 
på det sociale område. Læs mere

7. årlige rehabiliteringskonference
Den 27. oktober 2014 afholdes den årlige Nationale Rehabiliteringskonference i Nyborg 
fra 09.00-16.00. Fokus vil være på forståelse af rehabilitering inden for uddannelse og 
forskning, og der stilles skarpt på, hvor langt vi er med rehabilitering i dag. Har begrebet 
rykket den praktiske verden? Læs mere

NYE UDGIVELSER

Ny bog: Patienten som partner - En nødvendig idé med ringe plads
Denne bog går på jagt efter de mekanismer, der kan modarbejde, at patienterne ind-
drages i deres behandling som mennesker med individuelle behov. Den retter opmærk-
somheden mod de udefrakommende organisationsideer, der former sundhedsvæsenets 
hverdag. Læs mere

Ny evaluering ser på effekten af patientempowerment-indsatser
En ny virkningsevaluering lavet af CFK ser på effekten af de indsatser, der har til formål 
at skabe mere patientempowerment. Det gælder indsatser som patientcentreret kom-
munikation og brug af metoder, som styrker involvering af patienter, borgere og pårø-
rende i forbindelse med håndtering af deres patientforløb. Læs mere

Håndbog om forebyggelse af ungdomskriminalitet
En ny håndbog kortlægger seks forskellige kommunale metoder, der kan være med til at 
forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Udgivelsen bygger på en national kortlæg-
ning, der blev lavet i 2013 af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjyl-
land. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/brugerinddragelseskonference-c3-+mere+menneske+%e2%80%93+mindre+system
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/seminar+om+tv%C3%A6rg%C3%A5ende+monitorering+som+socialfagligt+forebyggelsesredskab-c3-+erfaringer+og+udviklingsperspektiver
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/har+rehabiliteringsbegrebets+%c3%a5rti+rykket+danmark-c7-
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=138596
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=139328
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=137170
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Evaluering af uddannelsesforløb på tværs af kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden
CFK har lavet en evaluering af kompetenceudviklingsforløbet BRO (brugerinddragelse, 
relationelle kompetencer og overgange). Evalueringen fokuserer primært på tre centrale 
temaer i BRO-forløbet: brugerinddragelse, relationskompetencer og ledelsesinvolvering. 
Læs mere

Årsrapport 2013 fra Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion 
og sterilisation
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Region Midtjylland har udgivet Årsrapport 2013 fra 
Samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation. Rap-
porten beskriver de arbejdsopgaver, som regionerne i henhold til Sundhedsloven har 
varetaget i 2013. Læs mere

Håndbog om at hjælpe personer med psykisk sygdom til en sund livsstil
Borgere med psykiske sygdomme har større interesse i at ændre livsstil end befolknin-
gen generelt, men ændringerne er samtidig en stor udfordring. Håndbogen Struktur på 
sundheden beskriver to tilgange, som kommuner kan bruge til at hjælpe målgruppen: 
Sundhedspakken og Livsstilsvejledning. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=138348
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=139266
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=138446

