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”Tour de Anderledes”, Bostedet Sønderparken

NYHEDER

Sundere rammer for en hverdag med psykisk sygdom
I projektet ”Sundere liv i socialpsykiatrien” har en lang række socialpsykiatriske tilbud 
arbejdet intensivt med at gøre det sunde valg lettere for brugerne. Projektet skal give ny 
viden om, hvordan psykisk syge får et sundere og længere liv. Læs mere

Fokus på livsstil kan give lavere medicinforbrug for udviklingshæmmede
”Indflydelse på egen sundhed” har de sidste to år været overskriften for en gruppe ud-
viklingshæmmede, autister og senhjerneskadede. 35 af dem er nu uddannet som sund-
hedsguider. Det har blandt andet ført til et lavere medicinforbrug. Læs mere

NYE PROJEKTER

MTV om tidlig identifikation af patienter i risiko for kronisk smerte
Ny MTV skal belyse mulighederne for og konsekvenserne af tidlig identifikation af patien-
ter, som er i risiko for at udvikle kroniske smerter. MTV’en er bestilt af Sundhedsdirek-
tørkredsen i Danske Regioner og udarbejdes for de fem regioner. Læs mere

Privathospitaler inspireres af offentlige hospitalers tilfredshedsundersøgelser
Fire privathospitaler, der behandler patienter med psykiatriske lidelser, undersøger nu 
også patient- og pårørendetilfredshed efter samme koncept som i de regionale psykiatri-
tilbud. CFK gennemfører undersøgelsen. Læs mere om konceptet LUP-psykiatri 

CFK evaluerer kompetenceudviklingsforløb for Region Hovedstaden
Region Hovedstaden gennemfører en række forløb, der skal skabe mere sammenhæng i 
forløbet for den ældre medicinske patient og sikre bedre samarbejde på tværs af hospi-
taler og kommuner. CFK evaluerer om deltagerne får det tilsigtede kompetenceløft. 
Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=132169
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=132628
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/mtv+vedr-c8-+kroniske+smerter
www.psykiatriundersogelser.dk
http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsdokumentation/evaluering+af+bro+kompetenceudvikling


CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
- et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Side 2

NYE UDGIVELSER

Livsstilscafé for udsatte: Metodebog og materialesamling kan nu downloades
Sundheds-, social- og psykiatrifagligt personale kan nu hente værktøjer til at gennem-
føre livsstilscaféer for mennesker med multisygdom eller psykisk sygdom. Nye Livs-
stilsvejlederkurser i sundhedspædagogiske metoder for sårbare starter 18. februar 2014.  
Hent værktøjer og læs mere

Undersøgelse skal forbedre diabetesskole
CFK har undersøgt, hvilke oplevelser patienter med type 2 diabetes har af diabetesskolen 
på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Det giver ny viden 
om, hvordan tilbuddet kan udvikles, og hvorfor nogle borgere vælger ikke at deltage. 
Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt sikrer bedre kvalitet for den reumatologiske patient
Projektet skal sikre overgangen mellem den alment praktiserende læge og den prakti-
serende reumatolog og er gennemført i samarbejde med to praktiserende speciallæger.  
Det har ført til udvikling af 15 standardplaner for undersøgelse og behandling samt en 
standard for henvisning og epikrise. Alt kan downloades via rapporten. Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Kommunens normer kan være afgørende for kræftrehabilitering
Normer i en kommune og sagsbehandlerens personlige værdier ser ud til at være vig-
tigere end individuelle behov, når det afgøres om en borger med kræft skal have et re-
habiliteringstilbud. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Bjarne Rose Hjortbak. Læs mere

ARRANGEMENTER

Temamøde om fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen
Rammerne for fremtidens specialiserede sundhedsvæsen er ved at blive fastlagt på 
baggrund af ”Moderniseringsplanen”, som tager afsæt i Erik Juhl-udvalgets arbejde. 
Tirsdag den 14. januar 2014 sættes sundhedsvæsnets udvikling til debat på Marselis-
borgCentret. Tilmeld dig her
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Tilmeld eller afmeld dig nyhedsbrevet på cfk@rm.dk

http://www.cfk.rm.dk/projekter/multisygdom/forebyggelse+af+multisygdom
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Udgivelser/Kvalitetsudvikling%20-%20sundhed/Sundhed/Rapport_Diabetesskolen.pdf
http://www.cfk.rm.dk/files/Sundhed/CFK/Udgivelser/Kvalitetsudvikling%20-%20sundhed/Sundhed/SHERE_270913.pdf
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=132254
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/fremtidens+sammenh%E6ngende+sundhedsv%E6sen?pf=true&visdoc=&docid=&query=&njobno=&visNyhed=

