
CFK · Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 
- et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Side 1

Nyhedsbrev nr. 4 - Februar 2013
CFK ● Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

Guide til bedste viden om forebyggelse af kriminalitet på vej
CFK er netop gået i gang med at kortlægge de mest virksomme metoder til at forebygge 
kriminalitet blandt unge. Der indsamles erfaringer fra alle landets kommuner og de mest 
lovende metoder beskrives. Formålet er at styrke dokumentationen på området, under-
støtte kommunernes evalueringsarbejde og brede effektive og velafprøvede metoder ud. 
Projektet finansieres af den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) 
og Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) og munder ud i en metode- 
og implementeringsguide til kommunerne. Læs mere

Tilbud: VISO-rådgivning om forebyggelse af ungdomskriminalitet
CFK er en del af VISO’s specialistnetværk, som tilbyder gratis rådgivning om forebyg-
gelse af ungdomskriminalitet. Det er blandt andet aktuelt for kommunerne, som ifølge 
lovgivningen skal udarbejde en plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. 
CFK’s VISO-team har aktuelle eller afsluttede rådgivningsforløb i foreløbig ti kommuner. 
Læs mere

Nye rapporter om unge og kriminalitet: Sikrede institutioner gør en forskel for de unge
Rapporten ”Unge og forældre om de sikrede og åbne institutioner” er udarbejdet i sam-
arbejde med landets regioner som en del af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 
Læs rapporten

Hvilke indsatser virker hos de sikrede institutioner?
De sikrede institutioners indsatser er evalueret for tredje gang. Evalueringen er en del 
af ”Det Sociale Indikatorprogram” (SIP), som handler om at udvikle kvaliteten af indsat-
serne. Læs rapporten

NYHEDER

Nyt materiale til livsstilsvejledning af sårbare patienter
CFK har udviklet nyt materiale til gruppeforløb, der kan støtte mennesker med flere 
kroniske sygdomme i livsstilsændringer. CFK udbyder den 27.-28. maj 2013 det første 
kursus i brug af materialet for medarbejdere på sundheds-, social- og psykiatriområdet. 
Bemærk dog at materialet frit kan bruges i egen undervisning. Læs mere

TEMA: FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET BLANDT UNGE
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http://www.cfk.rm.dk/projekter/b%c3%b8rn+og+unge/metode-+og+implementeringsguide+til+forebyggelse+af+kriminalitet
http://www.cfk.rm.dk/projekter/b%c3%b8rn+og+unge/viso-r%c3%a5dgivning+om+forebyggelse+af+ungdomskriminalitet
http://www.cfk.rm.dk/files/Subsites/Socialkvalitetsmodel/tilfredshedsunders�gelser%202012/UFOS-rapport%202012_endelig%20version%20m%20forord%20(2).pdf
http://www.socialkvalitetsmodel.dk/files/Subsites/Socialkvalitetsmodel/SIP/SIP-sikret_Landsrapport2012%20(2).pdf
http://www.cfk.rm.dk/projekter/sundhedsfremme+og+forebyggelse/forebyggelse+af+multisygdom
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MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK - national repræsentant i EUnetHTA
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udpeget MTV og Sundhedstjenesteforsk-
ning, CFK, til at repræsentere Danmark i det Europæiske netværk for Medicinsk Tek-
nologivurdering (EUnetHTA). Netværket samarbejder om at udvikle pålidelig, aktuel og 
gennemsigtig information, der bidrager til MTV’er i de europæiske lande. Læs mere

Borgernes sundhed kortlægges igen – kommunalt, regionalt og nationalt
”Hvordan har du det?” spørger Region Midtjylland og kommunerne i en ny undersøgelse 
af midtjydernes sundhed, sygdom og trivsel. Læs mere om ”Hvordan har du det? 2013”

NYE PROJEKTER

Multisyge patienters forløb i det specialiserede sundhedsvæsen skal undersøges
CFK er gået sammen med Danske Patienter og Klinik for Multisygdom ved Regionsho-
spitalet Silkeborg om et forskningsprojekt, der skal undersøge sygdoms- og behand-
lingsbyrde blandt kortuddannede mennesker med flere kroniske sygdomme. Projektet er 
støttet med 1 mio. kroner fra regeringens satspuljemidler. Læs mere

Effekten af hjælp til smertehåndtering blandt rygpatienter
Et ph.d.-projekt undersøger effekten af en patientuddannelse med fokus på smertehånd-
tering hos patienter, før de får en stivgørende operation i lænderyggen. Det sker i samar-
bejde med Aarhus Universitetshospital og Institut for Folkesundhed. Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Overvægt set fra børnenes perspektiv
Artiklen sætter fokus på mødet mellem overvægtige børn, forældre og diætister og 
belyser udfordringerne fra børnenes perspektiv. Koustrup L, Wittrup I, Terkildsen MD, 
Nielsen CV. ”But I’ve also tried” Predominance of the medical and parental discourses in 
dietetic consultations with an obese Danish child. Nordic Food Culture, 2012. Læs mere

Rygpatienter og håndtering af smerter
Artiklen stiller skarpt på, hvordan patienter med lænderygsmerter håndterer deres 
smerteoplevelse forskelligt afhængigt af den sociale kontekst. Larsen EL, Nielsen CV, 
Jensen CV. Getting the pain right: How low back pain patients manage and express 
their pain experiences. Disability and rehabilitation, 2012. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/projekter/mtv+og+sundhedstjeneste-+forskning/eunethta-samarbejde
http://www.hvordanhardudet.rm.dk
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=123482
http://www.cfk.rm.dk/projekter/rehabilitering/smerteh%c3%a5ndtering+hos+l%c3%a6nderygpatienter
http://aof.revues.org/7117
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09638288.2012.709302

