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NYHEDER

CFK uddanner fremtidens tilsynsmedarbejdere
Som en del af det nye socialtilsyn udvikler CFK i øjeblikket et undervisningsforløb for de 
nye tilsynsmedarbejdere. Udvikling og gennemførelse af uddannelsen løftes i et samar-
bejde mellem VIA UC, UC Lillebælt og UC Syd med CFK som underleverandør. Uddannel-
sen skal sikre national kvalitet, faglighed og ensartethed. Læs mere

Sundhedsfaglig bistand til kommunernes nye rehabiliteringsteam
En ny reform af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. juli 2013. Fremover skal spe-
ciallæger fra ”Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering”, som er en afdeling af CFK, fungere 
som sundhedsfaglige repræsentanter i kommunernes rehabiliteringsteam. Læs mere

NYE PROJEKTER

SIP-børn – et værktøj til evaluering af trivsel hos anbragte børn og unge
Det skal være lettere at dokumentere og evaluere trivslen og udviklingen hos udsatte 
børn og unge. Derfor tester CFK et nyt dokumentations- og evalueringsprogram for unge, 
som er familieanbragt, på døgninstitution eller modtager et ambulant tilbud. Læs mere

Evaluering af kendt jordemoderordning
Et nyt projekt skal klarlægge forudsætningerne for og konsekvenserne af at indføre kendt 
jordemoderordning i Region Midtjylland. Ordningen gør det muligt at have samme jor-
demoder eller én ud af et mindre team af jordemødre i hele graviditetsforløbet, under 
fødselen og i efterfødselsforløbet. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=130920
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=130646
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=130872
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/kendt+jordemoderordning
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ARRANGEMENTER

6. årlige rehabiliteringskonference
Konferencen stiller skarpt på rehabiliteringens forskelligheder og den organisatoriske for-
ankring og faglige viden, som kræves i den enkelte kontekst. Konferencen foregår den 
30. oktober på Hotel Nyborg Strand i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark. 
Læs mere

Nye tal på befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 13. marts 2014. Her præsenterer CFK 
resultater fra befolkningsundersøgelsen ”Hvordan har du det 2013”, og tegner sundheds-
profiler for Region Midtjylland og kommunerne. Læs mere

NYE UDGIVELSER

Ny bog: Livet med kronisk sygdom – en kronisk udfordring
Den sociale ulighed er stigende, og stadigt flere lever med kroniske sygdomme. De mest 
centrale udfordringer for pårørende og patienter med kroniske sygdomme belyses i ny 
bog rettet mod såvel sundhedsfaglige som beslutningstagere og kronisk syge selv. 
Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Medarbejderne på Regionshospitalet Randers tog godt imod nyt EPJ-system
Implementering af nyt EPJ-system på regionshospitalet Randers er på trods af flere ud-
fordringer gået godt. Det viser en evaluering af processen, som er publiceret i det viden-
skabelige tidsskrift International Journal of Medical Informatics. Læs mere
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http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/6-aarlige-rehabiliteringskonference/
http://www.cfk.rm.dk/projekter/befolkningsunders%c3%b8gelser/hvordan+har+du+det-c7-
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=130325
http://www.ijmijournal.com/article/S1386-5056(13)00128-7/abstract
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=130922

