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NYHEDER

Tilfredshed undersøges nu også inden for børne- og ungdomspsykiatrien
Patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre får fremover mulighed for 
årligt at fortælle, hvad de synes om deres indlæggelsesforløb. Det skyldes, at de lands-
dækkende spørgeskemaundersøgelser, LUP-psykiatri, omfatter børn og unge. Læs mere

Nyheden om DEL
DEL-konceptet er færdigtestet og klar til udrulning. Et nyt koncept fra CFK skal levere 
overskuelige data, der dokumenterer, om indsatser hos borgere i det specialiserede so-
cialområde virker effektivt. Samtidig skal konceptet være let at anvende for medarbej-
derne på de sociale tilbud. Læs mere

Knoglemarvskræft fører til førtidspension for næsten hver anden
Patienter med knoglemarvs- og blodkræft er i alvorlig risiko for at glide ud af arbejds-
markedet og miste forsørgelsesgrundlaget. Hvert år rammes over 2.000 danskere af 
blod-, lymfe- eller knoglemarvskræft. De er hidtil blevet betragtet som en forholdsvis 
ens gruppe, men ny forskning viser, at der er god grund til at skelne mellem patienterne. 
Læs mere

NYE PROJEKTER

4,8 mio. kroner til nye netværksfamilier
Samvær med en almindelig familie kan hjælpe svært psykisk syge til et liv med færre ind-
læggelser og bedre livskvalitet. Social-, Børne- og Integrationsministeriet støtter derfor 
etableringen af netværksfamilier med 4,8 mio. kr. En forskergruppe fra CFK, Center for 
Psykiatrisk Forskning og Aarhus Universitetshospital følger projektet. Læs mere

Sundhedskompetence blandt personer med kronisk sygdom
Karina Friis modtager på vegne af CFK og Aarhus Kommune, Folkesundhed 310.000 kr. 
til et nyt forskningsprojekt. I projektet undersøges forholdet mellem kronisk sygdom og 
evnen til at læse, forstå og handle ud fra information om sundhed. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsudvikling+-+sundhed/lup-psykiatri
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=134531
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=135023
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=133865
http://www.cfk.rm.dk/projekter/befolkningsunders%c3%b8gelser/sundhedskompetence+blandt+personer+med+kronisk+sygdom
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Forandringsarbejde og kvalitetsudvikling på Fonden Sparta
Projektet kortlægger unges forløb på Fonden Sparta for at kvalitetsudvikle på institutio-
nen. Fokus er på organisation og ledelse, inddragelse af unge og forældre, overgange fra 
opholdsdel til botræning samt opfølgning og dokumentation. Projektet afrundes med et 
implementeringsseminar og afsluttes i april 2014. Læs mere

ARRANGEMENTER

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

Brugerinvolvering i implementeringsprocesser
Onsdag den 12. marts kl. 14.00 til 15.30 afholdes et arrangement om, hvordan imple-
mentering af forandringer, best practice og evidensbaserede programmer kan forenes 
med brugerinvolvering og brugerinddragelse. Kan implementering og brugerinddragelse 
forenes, eller er de to forskellige og uafhængige bevægelser? Læs mere

NYE UDGIVELSER

Ph.d. om sygefravær i ældreplejen
Ph.d.’en undersøger forholdet mellem hyppighed og varighed af sygefravær i ældreplejen 
som sektor i relation til psykosociale arbejdsfaktorer. Hensigten med undersøgelsen er 
at afdække mønstre, så sygefraværet i ældreplejen kan håndteres og forebygges mere 
effektivt. Læs mere

Region Hovedstadens BRO-kompetenceudvikling
Ud fra en rapport over første kompetenceforløb undersøger CFK, om deltagerne i Region 
Hovedstaden har fået det tilsigtede kompetenceløft. Forløbets formål var at skabe mere 
sammenhæng for den ældre medicinske patient og sikre bedre samarbejde på tværs af 
hospitaler og kommuner. Læs mere

Tilbud om kendt jordemoder er godt for den gravide
Ny evaluering af tilbuddet der sikrer, at de gravide kender deres jordemoder, tyder på at 
”kendt jordemoderordning” er godt for den gravide, og at den øgede tryghed kan med-
føre færre rygmarvsbedøvelser. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/projekter/b%c3%b8rn+og+unge/forandringsarbejde+og+kvalitetsudvikling+p%c3%a5+fonden+sparta
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/hvordan+har+du+det-c7-+2013+-+konference
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/brugerinvolvering+i+implementeringsprocesser
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/578/abstract
http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsdokumentation/evaluering+af+bro+kompetenceudvikling
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=132980

