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Side 1

NYHEDER

Gennembrud med færre bæltefikseringer i psykiatrien
34 afdelingers målrettede indsats for at reducere tvang i psykiatrien har blandt andet 
ført til, at antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme er faldet med hen-
holdsvis 26 og 27 procent. Det viser ny rapport fra CFK. Læs nyhed 

Mange kronisk syge har svært ved at tale med lægen
Mennesker med kronisk sygdom har markant sværere ved at kommunikere med sund-
hedspersonalet og forstå sundhedsinformation end andre borgere. Det viser ny tema-
analyse om sundhedskompetence, baseret på data fra ”Hvordan har du det?” 
Læs nyhed

Nye fællesskaber gør det nemmere at leve sundt
Det er en af erfaringerne fra et stort midtjysk sundhedsprojekt, hvor 1500 psykiatri-
brugere sammen med ledere og medarbejdere har udviklet nye metoder til at fremme 
sundhed og trivsel blandt mennesker med psykisk sygdom. Læs nyhed

NYE PROJEKTER

Udsatte børn og unge skal støttes til fritidsaktiviteter
CFK skal hjælpe kommuner med at etablere en ’fritidspasordning’, der kan gøre det 
lettere for udsatte børn og unge at komme i gang med og fastholde fritidsaktiviteter. 
Opgaven løses for Socialstyrelsen. Læs mere

ARRANGEMENTER

Temamøde om udsatte boligområder
CFK afholder temamøde den 2. juni kl. 15.00-17.00 i samarbejde med Aarhus Kommune. 
Formålet er at dele ny viden og erfaringer fra indsatser i udsatte boligområder og at in-
spirere hinanden til, hvordan man kan arbejde med sociale og sundhedsmæssige udfor-
dringer i lokale kontekster. Læs mere 
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http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2015/new-page/?id=342776 
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2015/kronisk-syge-og-sundhedskompetence/
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2015/nye-fallesskaber-er-del-af-kuren-mod-oget-dodelighed-blandt-psykisk-syge/
http://www.cfk.rm.dk/projekter/ShowProject?id=1289&pageId=343600
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/temamode-om-udsatte-boligomrader/
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NYE UDGIVELSER

Ny inspiration til sundere liv i psykiatrien
’Sundere liv i socialpsykiatrien’ har samlet erfaringer, gode råd og tips fra det treårige 
projekt i en ny rapport. Her kan kommuner og regionale bosteder nu hente inspiration 
til, hvordan man kan gribe sundhedsindsatsen blandt psykisk sårbare an. Læs mere

Bostøtte via webkamera åbner for nye muligheder, men erstatter ikke besøg
Fem midtjyske kommuner har sammen med SIND afprøvet virtuel bostøtte med video-
samtaler og applikationer til mennesker med psykisk sygdom. CFK har evalueret forsø-
get. Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Uspecifikke ryglidelser øger risikoen for at miste jobbet
Hver tredje patient med uspecifikke rygsmerter er i risiko for ikke at vende tilbage til 
arbejde. Ny undersøgelse fra CFK og Aarhus Universitet er offentliggjort i det videnska-
belige magasin The Spine Journal. Læs mere

Ny ph.d.-afhandling om screening af gravide
Risiko for kromosomfejl hos fosteret skaber kun kortvarig bekymring. Det viser ph.d.- 
afhandlingen ”Managing high risk at first trimester prenatal screening” af antropolog 
Stina Lou fra CFK og Aarhus Universitet. Læs mere
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