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En dag med godt gang i den – på en tilfældig FAM i DK….

• 250 akutte patienter

• 110 skadestuepatienter

• 100 medicinske + neurologiske patienter

• 40 kirurgiske patienter af alle typer

• 70 % udskrives direkte fra FAM til hjem eller eksempelvis kommunalt tilbud

• 10 alarmkald – der kræver 10-15 mennesker hver gang som må gå fra andre patienter













Er akutte patienter bare umulige at gøre 
tilfredse?

Og kan vi egentlig gøre noget ved det?



Den gode:

Vi er søde og rare – og patienterne kan 
forstå hvad vi siger…

(men sådan er det faktisk overalt, men man 
kan da glædes over det alligevel…)



Den onde:

Ventetid (og afledte effekter)



Normal drift → crowding → beredskab



Crowding er noget rod

• Giver ventetid – også unødvendig

• Reducerer patienttilfredshed

• Giver patientsikkerhedsbrud for 

tidskritiske tilstande

• Reducerer adhærens til guidelines

• Dårligere smertekontrol Morley C et al. Emergency department
crowding… PloS One 2018;30(13):8
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Blev indlagt efterfølgende

Kunne færdigbehandles på 
plejehjemmet

HJÆLPER DET SÅ PATIENTERNE AT FLYTTE FAM UD PÅ PLEJEHJEMMET?





Enstrenget og trænet visitation er altafgørende
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Hvornår kommer patienterne?



Kan vi forudse crowding – og dermed lave 
mere rationel bemanding?



Kan vi forudse crowding – og dermed lave 
mere rationel bemanding?

Sudarshan VK et al. Performance 
evaluation of emergency
department patient arrivals… 
Comp Bio Med 2021. DOI 104541



Triage vs. rækkefølge



Hvis vi altid tager de sygeste først, når vi aldrig 
til de mindst syge



Hwang et al. Effect of an 
emergency department
fast track… W J Emerg Med 
2015; 15(16): 34-38
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Kommunale akutteams (eksempel fra Odense)



Sikkert nogle få – men 
vi kan godt gøre det 

bedre!

Nogle FAM er længere 
end andre, men ingen 

er i mål

Mange af løsningerne 
er ren win-win


