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NYHEDER

Nyt professorat i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
Socialoverlæge, ph.d. Claus Vinther Nielsen, CFK, er netop tiltrådt Danmarks første 
professorat i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Læs mere.

Multisygdom på den nationale dagsorden
Mange patienter har flere kroniske sygdomme. Det viser nye analyser fra CFK, som blev 
præsenteret på en konference afholdt i samarbejde med Danske Regioner og Sund-
hedsstyrelsen. Læs mere.

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) offentliggjort
CFK bidrager til LUP’en og laver desuden en uddybende rapportering til Region Midtjyl-
land og Region Nordjylland. Resultaterne på afsnits- og diagnoseniveau har vist sig at 
lette arbejdet med at forbedre kvaliteten. Læs mere.

NYE PROJEKTER

Ny national indsats for at nedbringe tvang i psykiatrien
CFK har vundet Sundhedsstyrelsens EU-udbud om ledelse af projektsekretariatet i det 
nationale projekt: ”Nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien”. Sundhedsstyrel-
sen udmønter 15 mio. kr. til regionerne i puljen. Læs mere.

Kognitiv træning i arbejdsrehabilitering
CFK afprøver kognitiv træning som del af arbejdsrehabilitering for borgere med psyki-
ske lidelser. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering samt Helsefonden har bevilget i 
alt 3 mio. kr. til projektet. Læs mere. 

Støtte til kræftforskning, rehabilitering og arbejdsmarkedstilknytning
To ph.d.-projekter har tilsammen fået 1,3 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse og Hel-
sefonden. I det ene projekt belyses kræftpatienters tilknytning til arbejdsmarkedet 
(RTW). Læs mere. I det andet belyses, hvorfor mange mænd ikke deltager i kræftreha-
bilitering. Læs mere.

ARRANGEMENTER

Nordisk konference om arbejdsrettet rehabilitering
12.-14. september 2012 afholder MarselisborgCentret, CFK, i samarbejde med blandt 
andet Rehabiliteringsforum Danmark og Linköpings Universitet en konference om ar-
bejdsrettet rehabilitering. Læs mere. 

Konference om voksne med ADHD
Netværk for udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD holder afsluttende 
konference den 28. september 2012. Her præsenteres erfaringer med udviklingsprojek-
ter, den seneste forskning og Socialstyrelsens aktuelle indsatser. Læs mere. 

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=106609
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=110383
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=110112
http://www.cfk.rm.dk/projekter/kvalitetsudvikling+-+sundhed/gennembrudsmetoden/gennembrudsprojekter/tvang+i+psykiatrien
http://www.cfk.rm.dk/projekter/udsatte+voksne/implementering+og+afpr%c3%b8vning+af+kognitiv+tr%c3%a6ning+i+arbejdsrehabilitering
http://www.cfk.rm.dk/projekter/sygefrav%c3%a6r+og+arbejdsrettet+rehabilitering/arbejdsmarkedstilknytning+efter+h%c3%a6matologisk+kr%c3%a6ft?
http://www.cfk.rm.dk/projekter/rehabilitering/mandlige+kr%c3%a6ftoverlevere?
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/arbejdsrettet+rehabilitering?
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/voksne+med+adhd?
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NYE UDGIVELSER

Afrapportering af Lærings-  og mestringsuddannelsen
Mennesker med kronisk sygdom oplever at få et bedre helbred, når de deltager i ud-
dannelsesforløb, hvor erfarne patienter underviser sammen med sundhedsprofessionel-
le. CFK har afrapporteret i fire publikationer. Læs mere på www.mestring.dk. 

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge
CFK har udarbejdet en videns- og erfaringsopsamling til støtte for kriminalitetsforebyg-
gelsen. Den nye rapport bygger på CFK’s erfaringer som VISO-rådgiver. Læs mere.

Organisatorisk perspektiv på virusvaccination
En analyse af fire modeller for, hvordan vaccination mod rotavirus kan indgå i det dan-
ske børnevaccinationsprogram. Analysen er en del af Sundhedsstyrelsens publikation 
”Vaccination mod rotavirus – en medicinsk teknologivurdering”, (Kap. 5). Læs mere.

Evaluering af rehabiliteringsindsats 
”Evaluering af rehabiliteringsindsatsen over for borgere med kronisk sygdom i Brønder-
slev Kommune 2012” belyser rehabiliteringsafdelingens tilbud til borgerne. Læs mere.

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Meillier LK, Nielsen KM, Larsen FB, Larsen ML. Socially differentiated cardiac rehabili-
tation: Can we improve referral, attendance and adherence among patients with first 
myocardial infarction? Scandinavian Journal of Public Health, 2012; 40:286-293. Læs 
mere.

Horsboel TA, DE Thurah A, Nielsen B, Nielsen CV. Factors associated with work outcome 
for survivors from haematological malignancies - a systematic literature review. Euro-
pean Journal of Cancer Care 2012; 21:424-435 (E-pub). Læs mere.

Petersen K, Hounsgaard L, Borg T, Nielsen CV. Learning via participation in rehabilita-
tion – a user perspective on user involvement. Scandinavian Journal of Disability Re-
search 2012; 14(2):97-112. Læs mere.

Nyhedsbrev nr. 1 - juni 2012
CFK ● Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

Nyhedsbrev nr. 1 - juni 2012
CFK ● Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Nyhedsbrevet fra CFK ● Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 
udsendes 5 gange om året.
Ansvarshavende redaktør: Centerchef Mette Kjølby. 
Kontakt chefsekretær Stina Andersen: stina.andersen@stab.rm.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet på cfk@rm.dk.

http://www.mestring.dk
http://shop.servicestyrelsen.dk/products/forebyggelse-af-kriminalitet-blandt-born-og-unge
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/06juni/MTV-RotavirusMedBilag.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/Evalueringsrapport_-_WEB.pdf
http://sjp.sagepub.com/content/40/3/286.abstract
http://sjp.sagepub.com/content/40/3/286.abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2354.2012.01348.x/abstract
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419.2010.540927?journalCode=sjdr20

