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NYHEDER

4,5 millioner til sundhedstjenesteforskning og forskning i rehabilitering
Regionsrådet har bevilget 4,5 millioner kroner til sundhedstjenesteforskning og forskning 
i rehabilitering. Professor, overlæge Claus Vinther Nielsen fra CFK skal være videnskabelig 
tovholder på forskningsprogrammet, der udmøntes i konkrete projekter over de næste 3 
år. Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) er udvalgt som fokusområde. Læs mere

CFK tilbyder hjælp til implementering af pakker fra Patientsikkert Sygehus
Region Midtjylland har besluttet at implementere tre pakker fra Patientsikkert Sygehus. 
Det drejer sig om sikker kirurgi, hurtig diagnostik og behandling af sepsis samt forebyg-
gelse af tryksår. CFK tilbyder at understøtte implementeringen på de enkelte sygehuse. 
Læs mere

CFK er med til at udvikle fælles europæiske standarder for MTV-rapporter
Som deltager i det europæiske MTV-netværk ”EUnetHTA” er CFK med til at udarbejde 
fælles standarder for medicinske teknologivurderinger. Aktuelt afprøves en fælles stan-
dard for MTV af screeninger på en konkret problematik, nemlig screening for udposninger 
på legemspulsåren i bughulen (abdominalt aortaaneurisme), - et emne, der er debat om 
i Danmark. Læs mere

NYE PROJEKTER

Medicinpædagogik til smartphone – et brugerdrevet udviklingsprojekt
I tæt samarbejde med psykiatribrugere fra hele landet skal der udvikles en applikation til 
smartphone, som blandt andet kan hjælpe med at registrere virkninger og bivirkninger af 
medicin. Projektet udgår fra udviklingsprojektet ”Medicinpædagogik og psykoedukation” 
og finansieres af Socialministeriet. Læs mere

Evaluering af ADHD-rummelige klubber
ADHD-foreningen gennemfører i samarbejde med Ungdomsringen et projekt, der skal 
ruste klubmedarbejdere, så de kan støtte unge med ADHD til at indgå i det sociale fælles-
skab i klubberne. CFK skal evaluere projektet, som foregår i 14 ungdomsklubber, hvoraf 
de 7 er med til at udvikle metoderne, og de sidste 7 er afprøvningsklubber. Læs mere

Videotolkning på hospitaler
CFK har vundet udbud om evaluering af ”Teletolkeprojektet”, som er finansieret af Fon-
den for Velfærdsteknologi. Projektet handler om sprogtolkning via videokonferenceudstyr 
og har som mål, at teletolkning tilbydes på 90 procent af alle relevante hospitalsafdelin-
ger. Læs mere

Ny medicinsk teknologivurdering af søvnapnø 
CFK arbejder på en MTV af obstruktivt søvnapnøsyndrom, som medfører nedsat vejr-
trækning under søvnen. Et syndrom som man vurderer, at ca. 160.000 danskere lider af. 
Resultaterne af undersøgelsen kan blandt andet indgå som en del af beslutningsgrund-
laget, når der skal fastlægges retningslinjer for visitation inden for området. Læs mere 

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=114289
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=114383
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/eunethta-samarbejde
http://www.cfk.rm.dk/projekter/udsatte+voksne/medicinp%c3%a6dagogik
http://www.cfk.rm.dk/projekter/udsatte+voksne/f%c3%a5+medicinp%c3%a6dagogik+p%c3%a5+din+smartphone?
http://www.cfk.rm.dk/projekter/b%c3%b8rn+og+unge/evaluering+af+adhd-rummelige+klubber
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/evaluering+af+teletolkeprojektet
http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/mtv+af+s%c3%b8vnapn%c3%b8
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ARRANGEMENTER

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

Femte danske rehabiliteringskonference
30. oktober 2012 inviterer MarselisborgCentret til konferencen: Hverdagsrehabilitering - 
mellem krav om innovation, evidens og relationer. Læs mere

NYE UDGIVELSER

”Casestudiet i praksis” - revideret udgave udkommet på Hans Reitzels Forlag
Bogen er skrevet af seniorkonsulent Knud Ramian og er en praktisk vejledning i at gen-
nemføre et casestudie på et videnskabeligt grundlag. I den nye udgave er bogen mere 
undervisningsvenlig med blandt andet eksempler på eksamensopgaver. Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser på landets regionale, sociale tilbud offentliggjort
Nye tilfredshedsmålinger blandt beboere og pårørende på regionernes botilbud på det 
specialiserede socialområde viser, at der generelt er høj tilfredshed med tilbuddene. Må-
lingerne gennemføres i et samarbejde mellem Danske Regioner og de fem regioner, og 
er en del af ”Den Danske Kvalitetsmodel”. Alle rapporter udarbejdes af CFK. Læs mere
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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 eller afmeld dig nyhedsbrevet på cfk@rm.dk

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/voksne+med+adhd
www.cfk.rm.dk/aktuelt/arrangement/konference+om+voksne+med+adhd
http://www.marselisborgcentret.dk/funktioner/fagligt-nyhedsbrev/nyhedsbrev-nr-24/hverdagsrehabilitering/#c2960
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyhedsarkiv/cfkvisnyheder?visNyhed=113425
http://www.socialkvalitetsmodel.dk/beboer-+og+p%c3%a5r%c3%b8rendeunders%c3%b8gelser/resultater+og+rapporter+2012

