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Notat

Forskning i FAM
Status for implementering af den regionale indsats
Opbygningen af Fælles AkutModtagelser (FAM) i Region Syddanmark med et fælles koncept og et
betydeligt samlet patientvolumen åbner op for helt nye muligheder for forskning i den akutte
patientbehandling. Regionsrådet har derfor besluttet, at der følger forskningsforpligtelse med
etableringen af FAM, som støttes med en målrettet indsats både på regionalt og lokalt niveau.
Regionsrådet har den 30. maj 2011 besluttet at iværksætte følgende tiltag på de 5 FAMer i regionen:
•
•

•

Ansættelse af forskningsledere i FAM med 40 procent forskningstid via en fælles regional
medfinansiering, der aftrappes over 5 år
Etablering af et formelt netværk af FAM forskere, der skal sikre koordination af den fælles
forskningsindsats på tværs af FAMerne med regionalt tilskud til varetagelsen af koordinator
funktionen i opstartsperioden
Region Syddanmarks Forskningspulje tilføres 3 mio. kr. som engangspulje til forskning i den
akutte patient

Ansættelse af forskningsledere
Ansættelsen af forskningsledere støttes med 100 procent regional finansiering af de 40 procent
dedikeret forskningstid i stillingen i de første to år, og aftrappes derefter over 3 år.
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Netværk for FAM-forskning
Netværk for FAM-forskning er etableret og afholdt første møde d. 21. september 2012. Netværket har
forud for sit tredje møde d. 26. april 2012 udvidet deltagerkredsen til også at omfatte interesserede
deltagere fra akutafdelinger tilknyttet SDU i Region Sjælland.
I netværket deltager således:
• Repræsentanter for de 5 regionale FAMer,
• Tryg-professor i akut medicin, SDU

•
•

Institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU
Ledende overlæge og overlæge, akutafdelingen i Slagelse, Region Sjælland

Koordinatorfunktionen for netværket varetages af repræsentanten for FAM på Sygehus Lillebælt med
sekretariatsbistand fra Sundhedsstaben.
Forskningsmidler til forskning i den akutte patient
Region Syddanmarks Forskningspulje er blevet tilført 3 mio. kr. i engangsmidler til forskning i den
akutte patient. Midlerne var i opslag i efteråret 2011, hvor regionsrådet udmøntede 750.000 kr. til et
forskningsprojekt med deltagelse af de 5 regionale FAMer og det præhospitale område.
Forskningsprojektet omfatter opbygningen af en Syddansk Akutkohorte, der skal danne grundlag for
forskningsprojekter bl.a. indenfor Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) og tidlig
identifikation af højrisikopatienter. Udviklingen af forskningsprojektet er foregået i regi af FAMforskningsnetværket.
De resterende 2.25 mio. kr. puljen er i opslag i Region Syddanmarks Forskningspulje 2012.
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