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NYHEDER

Lavtuddannede vil gerne leve sundt, men har brug for bredere sundhedsindsatser 
Der skal mere end rygestopkurser og løbehold til, hvis borgere med lav uddannelse skal 
have hjælp til en bedre sundhed. Vi er nødt til at nytænke sundhedsindsatsen og i langt 
højere grad tage højde for den enkeltes samlede udfordringer, siger forsker bag ny 
sundhedsprofil.
Læs mere 

Farmors og farfars sundhed er blevet kortlagt 
Ny undersøgelse gør os klogere på, hvordan ældre midtjyder har det. Resultaterne skal 
blandt andet bruges til at indrette sundheds- og forebyggelsesindsatserne efter fremti-
dens behov.
Læs mere 

Midtjyske forældre skåner deres børn for røg 
Mange års indsats mod passiv rygning har båret frugt. Langt færre børn end tidligere 
udsættes nu for sundhedsskadelig tobaksrøg. Det viser en ny undersøgelse af midtjy-
dernes sundhed.
Læs mere

NYE PROJEKTER

Nyt fokus på udfordringer i at ældes med autisme 
Hvordan håndterer en person med en autismediagnose, at livet forandrer sig? Med 4,86 
mio. støttekroner fra VELUX FONDEN er fem autismetilbud gået sammen om at under-
søge, hvad der sker, når personer med autisme ældes. Formålet er at fastholde livskva-
liteten, når livsvilkårene ændrer sig.
Læs mere 

Udsatte børn og unge skal have bedre hjælp 
Anbragte børn og unge oplever væsentligt flere problemer end deres jævnaldrende. 
Men et nyt dokumentations- og evalueringsredskab lanceret af CFK skal hjælpe landets 
kommuner med at prioritere de indsatser, som forskningen har vist hjælper udsatte 
børn og unge bedst. 
Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=135847
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=135594
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=135525
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=136636
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=136804
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ARRANGEMENTER

Konference: Hvordan gøres gode beslutninger bedre?
Den 26. maj 2014 kl. 9:30-16:00 afholder Sundhedstjenesteforskning og MTV (medi-
cinsk teknologivurdering) en national konference på MarselisborgCentret. Målgruppen 
er sundhedstjenesteforskere, politiske beslutningstagere og embedsmænd indenfor 
sundhedsvæsenet.
Læs mere

Konference om kognitiv træning som del af rehabiliteringsindsats 
på beskæftigelsesområdet
Den 27. maj 2014 kl. 09:30-14:15 danner MarselisborgCentret ramme om en interna-
tional erfaringsdeling om kognitiv computertræning som rehabiliteringsindsats for bor-
gere med sindslidelse og kognitive vanskeligheder. Her vil medarbejdere og en borger 
dele deres erfaringer med og udbytte af kognitiv træning.
Læs mere 

NYE UDGIVELSER

Hver fjerde unge mand drikker hyppigt energidrik 
Salget af energidrikke med store mængder af koffein er i de seneste år steget markant. 
Forbruget er særlig stort hos helt unge lavtuddannede mænd, der typisk også lever 
usundt på andre områder. Det viser ny forskning fra CFK.
Læs mere 

Akkreditering i sundhedsorganisationer
CFK offentliggør i ’Nordiske Organisasjonsstudier’ en artikel, der bidrager til forståelsen 
af akkrediteringsprocessens programteori og sætter spørgsmålstegn ved, hvilket afkast 
der kan opnås ved akkrediteringsprocesser i sundhedsvæsenet.
Læs mere 

Forskel i viden om sundhed skaber behov for skræddersyede konsultationer
Ny artikel sætter fokus på, hvordan niveaudelt viden påvirker patienttilfredsheden. De 
nye medier har lettet adgangen til information om sundhed. Flere patienter søger infor-
mation om egne sygdomme, og sundhedspersonalet møder derfor i dag patienter med 
meget forskellige kommunikationsbehov.
Læs mere
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