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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, gynækologiske sygdomme 
og symptomer fra luftvejene. 
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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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kvalitetsudvikling - audit projekt odense (apo)
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 nye metoder til kvalitetsudvikling.
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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 over-
vejende kræftpatienters problemer og behov 
for støtte. Vi anvender forskellige forsknings- 
metoder, bl.a. det randomiserede design, 
spørgeskemaundersøgelser, kvalitative me-
toder og registerstudier.

rehabilitering i primærsektoren
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kroniske sygdomme
Vi arbejder med forskellige aspekter af fore- 
byggelse, opsporing og behandling af kronisk  
sygdom. Forskningen spænder fra identifika-
tion og validering af biomarkører for kronisk 
sygdom over afprøvning af forskellige behand-
lingsstrategier til udvikling og afprøvning af 
forskellige metoder rettet mod forbedring af 
den ydede kvalitet i almen praksis og i det 
øvrige sundhedsvæsen.

Af sygdomme indgår bl.a. hjertekarsygdom-
me, mavetarmsygdomme, rygsygdomme og 
luftvejslidelser. Validering af forskellige mål 
for multimorbiditet indgår i porteføljen. Anders Halling, Professor  
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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 i almen praksis, præferencer for efter- 
uddannelse, ændringer i honorarsystemet, 
effekten af indførelse af brugerbetaling, pa-
tienters præferencer for konsultationsindhold, 
generisk substitution mv.
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Vi udfører forskning og forskningsvejledning 
inden for almen lægepraksis og sundheds-
væsenet i øvrigt med udgangspunkt i både 
kvalitative og kvantitative studier. Vi underviser 
på en række sundhedsfaglige uddannelser ved 
Syddansk Universitet og er ansvarlige for forsk-
ningstræningen 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 Almenmedicinsk 
Kvalitetsenhed, DAK-E, har adresse i huset.
     

humanistisk forskning i rehabilitering og palliation
Hverdagsliv, sociale relationer, køn og krop, liv
og død, håb, eksistentielle overvejelser, frem-
tidsbekymringer, tro, spiritualitet og revidering 
af livsplaner er blandt de centrale temaer for 
forskningsprojekterne inden for humanistisk og 
samfundsvidenskabelig forskning i rehabilite-
ring og palliation.
Forskningstilgangene er funderet i humanistisk
og samfundsvidenskabelig videnskabsteori og 
teori. Data genereres ved brug af en bred vifte 
metoder, såsom etnografiske interviews, kvalita- 
tive interviews, fokusgruppediskussioner, delta-
gerobservation og feltarbejde. 
Det analytiske arbejde foregår kontinuerligt fra 
projektidé til publicering.
Transparens, etisk ansvarlighed og analytisk/
teoretisk generaliserbarhed er i højsædet.
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forskningsinitiativet for aktivitetsstudier og ergoterapi 
Ergoterapi og aktivitetsvidenskab bygger på 
antagelser om sammenhæng mellem aktivitet 
og sundhed. Forskningsinitiativet har til formål 
at skabe og dele viden om menneskers akti-
vitet, særligt med fokus på at fremme aktivitet 
og deltagelse i hverdagslivet. Forskningen 
sætter fokus på det enkelte menneskes forud-
sætninger for aktivitet og deltagelse, hver- 
dagsaktiviteternes art, sammensætning og be-
tydning, de sociale og fysiske omgivelser. Der 
arbejdes med udvikling af standardiserede red-
skaber, som kan anvendes til at foretage valide 
og reliable undersøgelser af, om en person 
har aktivitetsproblemer og behov for ergotera- 
peutiske indsatser. Dertil forskes i udvikling og 
implementering af aktivitetsbaserede indsats-
er, som bygger på aktivitetstræning, kompen-
serende strategier og brug af hverdags- 
teknologier, samt gennemførelse af effekt- 
studier af sådanne indsatser. 
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