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NYHEDER

Fremtidsfortællinger bygger bro til bedre sundhed
Bedre selvvurderet helbred og fysisk funktionsevne er de iøjnefaldende resultater af 
sundhedsindsatser, der tager udgangspunkt i etniske minoritetsborgeres egne fremtids-
fortællinger. Læs mere

CFK klar med nyt koncept til det specialiserede socialområde
Et nyt koncept fra CFK genererer overskuelige data, der skal bruges til at dokumentere, 
om indsatser for voksne borgere i det specialiserede socialområde virker effektivt. Kon-
ceptet hedder DEL og pilottestes nu på en række kommunale og regionale tilbud i Region 
Syddanmark. Læs mere

CFK hjælper med at kvalitetsstemple Region Midtjyllands Præhospital
Region Midtjyllands Præhospital er blevet akkrediteret, og CFK’s konsulenter har ydet 
støtte i akkrediteringsprocessen. Akkrediteringen følger kravene i Den Danske Kvalitets-
model og har til formål at sikre, at alle borgere modtager en kvalitetsservice, når de 
ringer til 112. Læs mere

NYE PROJEKTER

3,5 mio. kr. til indsats for svage kræftpatienters tilknytning til arbejdsmarkedet
Studier viser, at 85% af kræftpatienter gerne vil vende tilbage til jobbet, men ofte ikke 
magter opgaven. Forskere fra CFK er blevet tildelt 3,5 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse 
til at hjælpe de dårligst stillede kræftpatienter tilbage til arbejdslivet. Læs mere

http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=126700
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=127777
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=127838
http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=126977
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Funktionsevne og rehabilitering hos hoftepatienter over 65 år
”Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos hoftebrudspa-
tienter over 65 år” er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune, Aarhus Universi-
tetshospital og Institut for Folkesundhed samt CFK. Læs mere

ARRANGEMENTER

CFK inviterer til temadag om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Den 18. september 2013 holder CFK temadag om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespak-
ker, hvor deltagerne kan få et nyt perspektiv på brugerinvolvering og samarbejdet mel-
lem kommunerne og Region Midtjylland. Læs mere

NYE UDGIVELSER

Sociale tilbud i midtjyske kommuner evalueret
De sociale tilbud i Randers, Aarhus, Viborg og Silkeborg kommuner er blevet evalueret ud 
fra kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Evalueringerne er nu behandlet i Evaluerings-
nævnet og offentliggjort. Læs mere

MedCom’s Teletolkeprojekt evalueret
CFK har evalueret Teletolkeprojektet, som går ud på at implementere teleudstyr til tolk-
ning på landets hospitaler, i kommuner og hos praktiserende læger. Læs mere

Søvnapnø: Flere kan behandles for overset søvnlidelse
Et stigende antal danskere får stillet diagnosen søvnapnø, men der mangler nationale 
retningslinjer for diagnostik og behandling og større opmærksomhed på lidelsen blandt 
praktiserende læger, viser medicinsk teknologivurdering. Læs mere

ARTIKLER I VIDENSKABELIGE TIDSSKRIFTER

Lifestyle Profile Among Statin Users 
I et Letter to the Editor i tidsskriftet Epidemiology er data fra ”Hvordan Har Du Det?” 
brugt til at beskrive livsstil hos borgere, der bruger kolesterolsænkende medicin, sam-
menholdt med den øvrige befolkning. Thomsen RW, Nielsen RB, Nørgaard M, Horsdal HT, 
Stürmer T, Breinholt F, Sørensen HT. Lifestyle Profile Among Statin Users. Epidemiology, 
2013. Læs mere
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http://www.cfk.rm.dk/aktuelt/nyheder/cfkvisnyheder?visNyhed=127795
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