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Akutforskning ved 
Sydvestjysk Sygehus -
Forskning i det akutte 
tilfælde og forløb. 
 
 
Intro: 
Med etableringen af Fælles Akutmodtagelser i 
2007 opstod et nyt og stort behov for viden om 
akutte tilfælde og forløb. Sydvestjysk Sygehus 
har derfor udpeget akutforskning som et 
strategisk forskningsområde og etableret en 
forskningsenhed for akutforskning.  
 
Klinikken – FAM ved SVS:   
FAM på SVS har 63 akutsengepladser og årligt 
ca. 50.000 patientkontakter.  
Alt FAM-personale har gennemgået målrettet 
uddannelse indenfor FAM, og personalet 
organiseres i tværgående kompetenceklynger i 5 
teams på tværs af sengeafdelinger, FAM og 
ambulatorier. 
Forskning, uddannelse og involvering af 
patienterne er samlet nøglen til løbende 
udvikling af FAM ved SVS. Det er derfor særlige 
uddannelsesforløb for alle personalegrupperne i 

FAM, et patient ekspert panel og en 
forskningsenhed for akutforskning.  
 
Forskningen – Forskningsenheden for 
akutforskning: 
Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal 
evidenssikre løsning af akutte medicinske og 
kirurgiske problemstillinger, og dermed 
medvirke til en forsat udvikling af de akutte 
behandlingsfunktioner på sygehuset. 
Forskningen har primært rod i FAM på SVS, men 
sigter altid mod at inddrage patienter, samt at 
samarbejde om projekter med andre afdelinger 
på sygehuset, andre sygehuse i regionen og 
nationale og internationale parter. 
Akutforskningen har aktuelt fokus i 3 områder: 
  

 Risikostratificering af akutte patienter.  

 Hjertestopbehandling.  

 Organisatoriske forhold omkring akutte 
patienter og FAM og akutforløb. 

 
Projekterne - eksempler: 
1. Identifikation af patienter med meget lav 
risiko for komplikationer ved indlæggelse. 
2. Overvejelser af forhold vedrørende livets 
afslutning hos patienter over 80 år som 
indlægges akut. 
3. Tidlig identifikation af patienter med øget 
risiko for død indenfor kort tid efter indlæggelse. 

4. Risikofaktorer for genindlæggelse indenfor 30 
dage for akut indlagte patienter. 
5. Identifikation af patienter med blodprop i 
benet. 
6. Betydning af EKG forandringer for risiko for 
rytmeforstyrrelser hos akutte medicinske 
patienter. 
 
Forskningsgruppen: Forskningsleder er Mikkel 
Brabrand, overlæge (FAM Odense 
Universitetshospital), ph.d., og klinisk lektor på 
FAM SVS under Institut for Regional 
Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. Til 
gruppen er blandt andet tilknyttet 3 lektorer og 
5 ph.d.-studerende. 
 
 
 
 
 
Kontakt:  

 
 
 Mikkel Brabrand  

Mail: mikkel.brabrand@rsyd.dk 
Tlf. 4073 6373 
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