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Almen praksis har sammen med bl.a. syge-
husafdelinger og kommunerne et vigtigt an-
svar i forbindelse med rehabilitering. Med 
fokus på almen praksis rolle udvikler og af-
prøver vi nye metoder, der kan forbedre re-
habiliteringsindsatsen på tværs af sektorer. 
Det kan fx være nye kommunikationsformer, 
patientspørgeskemaer til behovsvurdering, 
forebyggende indsatser, tilbud der inddrager 
de pårørende, har særligt fokus på de mest 
sårbare etc. Forskningen omhandler overve-
jende kræftpatienters problemer og behov for 
støtte. Vi anvender forskellige forskningsme-
toder, bl.a. det randomiserede design, spørge-
skemaundersøgelser, kvalitative metoder og 
registerstudier.
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Vi oplever alle symptomer fra kroppen, men 
tolker disse på vidt forskellig vis, og langt fra 
alle symptomer fører til lægehenvendelse.  
Inden for forskningsfeltet fokuseres på kort- 
lægning og analyse af symptomer i den 
almene befolkning og belysning af faktorer 
af betydning for lægesøgning. Vi har fokus 
på alarmsymptomer på kræft, almene alvor-
lige symptomer og uspecifikke symptomer. 

Forskningsfeltet belyser herudover den diag-
nostiske proces i almen praksis inden for ud-
valgte områder med specielt fokus på udred-
ning og behandling af gastroenterologiske 
problemstillinger, gynækolgiske sygdomme og 
luftvejsinfektioner. 

symptomer, lægesøgning og diagnose
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Emnerne omhandler, hvordan forskellige mål 
for risiko og gevinst forstås og bedst formidles, 
og hvilke konsekvenser det har for lægers valg 
af udredningsstrategi og for patienters valg 
samt vedholdenhed over for en aftalt behand-
lingsplan.

Metodemæssigt strækker det sig fra register-
baserede kohortestudier, over internetbase-
rede surveys, til kliniske interventionsstudier.

risikoforståelse og -kommunikation
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audit projekt odense
APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvik-
ling i almen praksis, der også henvender sig 
til andre personalekategorier i den primære  
sundhedstjeneste.  

APO har  gennem mere end 20 år udviklet 
og gennemført kvalitetsudviklingsprojekter 
baseret  på aktivitetsregistrering og udført  
forskning i relation til projekterne. 

APO har et nationalt og internationalt netværk 
samt et tæt samarbejde med DAK-E om ud-
vikling af metoder til kvalitetsudvikling baseret 
på datafangst. 
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Læs mere på vores hjemmeside
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kroniske sygdomme
Forskningen spænder fra identifikation og vali-
dering af biomarkører for kronisk sygdom over 
afprøvning af forskellige behandlingsstrategier 
til udvikling og afprøvning af forskellige metoder 
rettet mod forbedring af den ydede kvalitet i al-
men praksis og i det øvrige sundhedsvæsen.   

Af andre sygdomme indgår hjertekarsyg-
domme, mavetarmsygdomme, rygsygdomme 
og luftvejslidelser. Validering af forskellige mål 
for multimorbiditet indgår i porteføljen. 
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Almen praksis står i disse år over for en 
række udfordringer relateret til den over-
ordnede organisering og regulering af sek-
toren. Denne forskningsgruppe bidrager til 
at beskrive og analysere nogle af disse ud-
fordringer gennem tværfagligt samarbejde 
med læger, økonomer og andre professioner.  
 
Nogle af de emner, der forskes i, er: Viden- 
deling, opgavefordeling, ledelse og social  
kapital, præferencer for efteruddannelse,  
honoreringssystemer, brugerbetaling, patien- 
ters præferencer, generisk substitution og 
case mix systemer til beskrivelse af sygdoms- 
tyngde og justering for patientsammen- 
sætning.
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Vi udfører forskning og forskningsvejledning 
inden for almen lægepraksis og sundheds-
væsenet i øvrigt. Vi underviser på en række 
sundhedsfaglige uddannelser ved Syddansk 
Universitet og er ansvarlige for forsknings-
træningen i forbindelse med speciallæge- 
uddannelsen i almen medicin. En kerne i vores 
aktivitet er uddannelse af ph.d.-studerende.
Forskningsenheden for Almen Praksis er et  
samarbejde mellem Syddansk Universitet 
og en ekstern forskningsenhed finansieret 
af Forskningsfonden for Almen Praksis.  
Region Syddanmark har placeret kvalitets-
udviklingskonsulenter i tilknytning til Forsk- 
ningsenheden, og Dansk Almen Medicinsk  
Database under DAK-E har adresse i huset.
     


