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Hvorfor Fælles Akutmodtagelser (FAM)?
•

Udgangspunktet for FAM er SST-anbefalinger 2007

•

Sikre samme høje kvalitet i modtagelse, udredning og
behandling uanset om patienten bliver indlagt om dagen,
aftenen om natten eller i weekenden

•

Alle akutte patienter skal ind af samme dør

•

Speciallæger i tjeneste døgnet rundt:
– Ortopædi, kirurgi, medicin, anæstesi
– Kardiologi, gyn/obs, pædiatri

Principper i FAM
•

Umiddelbar visitation/triage

•

Udredning og behandling i speciallægeledede teams

•

Standardiserede tidsstyrede patientforløb
- som kan understøtte flowet samt ensartet kvalitet i udredningen og
behandling af patienterne

•

Schweizerknivsprincippet
- ”Patientnær mobil teknologi”: Alle redskaber skal være lige ved hånden

•

Stafetmetoden
– Altid diagnose og plan før overlevering
– Fokus på patientsikkerhed

•

I FAM skal der være fokus på uddannelse, da FAM byder på et stort
uddannelsespotentiale

•

Forskningspligt og systematisk dataindsamling

Den fælles akutmodtagelse (FAM)
• Der vil være senge i FAM
 70-80% af akutte patienter udskrives fra FAM
 Gennemsnitlig liggetid  18 timer
 Max. liggetid 2 døgn
 Antal: prognose – fra godt 100 i Odense til 50 i Svendborg. (jf ”Rapport om
Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark).

•

Visitation
 Visitatorfunktionen skal varetage opgaven som hospitalsvisitator for
hospitalets samlede akutte funktioner

• Ansættelse:
 Speciallæger vil som udgangspunkt være ansat under de respektive
specialer. Der vil dog også være speciallæger direkte under
afdelingsledelsen i FAM
 Basislæger ansat i FAM – skal tilknyttes de forskellige specialers
teams mhb. på at opnå bred indsigt i lægearbejdet
 Sygeplejersker ansat i FAM
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Bygningsmæssig status
• Aabenraa: Primo 2013 forventes den nye fælles akutmodtagelse
at være færdig og kunne ibrugtages
• Esbjerg Sygehus: Jf. tidsplan i generalplanen afsluttes
indretningen af FAM i 2015, men der arbejdes på at lave en
revideret plan, der fremrykker dette tidspunkt
• MIFAM: Færdiggørelse forventes umiddelbart inden årsskiftet
2011/12
• MAS: Byggeriet forventes færdigt maj/juni 2011
• Kolding Sygehus: FAM er fysisk etableret i 2013/14 i sine endelige
rammer. I efteråret 2010 indrettes et midlertidigt FAM

Lokal gennemførelse –
afdelingsledelse
jf. de lokale FAM-gennemførelsesplaner

• Aabenraa
– Først på det mellemlange sigt (2011-14) etablering af afdelingsledelse

• Esbjerg
– 2. kvartal 2010 etablering afdelingsledelse for de to del-FAMer på Esbjerg
Sygehus

• MiFAM
– Overlæge Michael Hansen-Nord og oversygeplejerske Lene Wichmann er
primo 2010 udpeget til at forestå ledelsen af den fremtidige fælles
akutmodtagelse

• MAS
– Ansættelse af afdelingsledelse til MAS i 2010

Lokal gennemførelse –
speciallæger i tilstedeværelsesvagt
jf. de lokale FAM-gennemførelsesplaner

• Aabenraa
– Når FAM er etableret, vil der være speciallæger i tilstedeværelsesvagt
indenfor de nævnte specialer (forventet 2013)
– Speciallægen i pædiatri vil være i tilstedeværelsesvagt i Børneafdelingen,
da børn skal i børn/unge FAM i børneafdelingen

• Esbjerg
– Aktuelt anæstesiologi, ortopædkirurgi, gynækologi

• MiFAM
– Aktuelt ortopædkirurgi, pædiatri, anæstesiologi, gynækologi, obstetrik;
2011: intern medicin og kirurgi

• MAS
– 2011 (ej pædiatri)

Lokal gennemførelse –
visitation umiddelbart efter ankomst
jf. de lokale FAM-gennemførelsesplaner

• Aabenraa
– Når FAM-lokalerne bliver taget i brug, vil der være et team af
sygeplejersker, der triagerer og visiterer patienterne efter ankomst til FAM
(forventet 2013)
– Sygehuset vil i den forbindelse uddanne visiterende akutsygeplejersker

• Esbjerg
– Fungerer aktuelt, idet sygeplejersker ved tvivl konfererer umiddelbart

• OUH
– 2011

• Svendborg
– 2011

Status regional gennemførelse
• Standardiserede tidsstyrede patientforløbsprogrammer
(STP)
– Arbejdet med udviklingen af STP foregår primært lokalt. Ét
regionalt koordineringsmøde er afholdt, og ét yderligere er
planlagt medio 2010

• It-planlægningsværktøj i FAM
– Der er afsat 11 mio. kr. fra puljen til arbejdskraftbesparende
teknologier til finansieringen af den regionale løsning

• Data og dokumentation i FAM
– Der arbejdes fra regionalt hold på en afklaring vedr. data- og
dokumentationsbehovet i forhold til regionens FAMer

Status regional gennemførelse
• Forskning
– Forskning i FAM udvikles i forskellige spor

• Uddannelse
– Der er primo 2010 nedsat en regional arbejdsgruppe med
repræsentanter fra sygehusene, som vil arbejde med forslag til
efteruddannelsesinitiativer til FAM for sygehusledelserne ultimo
2010

• Sammenhængende tværsektorielt samarbejde
– I den kommende tid skal det overvejes, om der eksisterer de
relevante samarbejdsfora for dialog om FAM

Organisatoriske udfordringer
• Speciallæger i tjeneste hele døgnet
• Overenskomstsmæssige- og arbejdsmiljømæssige barrierer
• Kompetencer i forhold til akutte tilstande

• Forløbsledelse
• Standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP)
• Større krav til teamarbejde mellem faggrupper
• Større krav til samarbejde med andre afdelinger/afsnit
• Samarbejdet med parter udenfor sygehuset
• Balancen i sygehuset og konsekvenser

