Generel klinisk studieplan
Den almene del
Overordnet præsentation af det kliniske uddannelsessted
Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som på hovedfunktionsniveau betjener den sydfynske
befolkning. Fælles akutmodtagelse (FAM) modtager alle akutte medicinske og kirurgiske patienter ≥ 18 år,
undtagen neurologiske patienter. Akut syge kardiologiske patienter modtages direkte i kardiologisk
modtageafdeling (KARMA) til observation/udredning/behandling for kardiologisk sygdom.
Udover de to akutmodtagelser rummer afdelingen specialerne lungemedicin, gastroenterologi,
hjertemedicin, reumatologi og endokrinologi. Infektionsmedicin er repræsenteret på speciallægeniveau.
Afdelingen har stationær aktivitet på matriklen i Svendborg i form af 72 medicinske senge fordelt på to
sengeafsnit og 16 senge i FAM.
I M/FAM er der i gennemsnit 7500 indlæggelser pr. år og 60.000 ambulante besøg. Den ambulante aktivitet
er placeret både i Svendborg og Nyborg. I FAM er der årligt 33.600 kontakter.
I 2021 overgår Svendborg Sygehus fra at være akutsygehus til at være specialsygehus. Mens den akutte
kirurgiske aktivitet således samles på nyt OUH, har Medicinsk Afdeling M/FAM – også efter 2021 – i højere
grad til opgave at betjene den syd- og midtfynske befolkning. Det fremgår af rammeplanen, at den visiterede
medicinske funktion vil have relativt samme volumen som hidtil.
Se i øvrigt ”Svendborg Sygehus som Specialsygehus” via følgende link:
https://intra.ouh.rsyd.dk/afd/mfam/udv/PublishingImages/Svendborg%20Sygehus%20som%20Specialsygeh
us%20version%201.0.pdf

Organisatorisk opbygning
Medicinsk Afdeling M/FAM er en samlet afdeling bestående af en fælles akutmodtagelse (FAM), en
kardiologisk akutmodtagelse (KARMA), et sengeafsnit i FAM, et medicinsk sengeafsnit med 4 specialer og et
kardiologisk sengeafsnit.
Afdelingen rummer i alt 9 afsnit/ambulatorier fordelt på 2 matrikler; Svendborg og Nyborg. I Nyborg er der
udelukkende ambulant aktivitet. Se Figur 1.
Herudover har afdelingen en Medicinsk Forskningsafdeling, hvor der foregår forskning på højt nationalt og
internationalt niveau med bl.a. flere ph.d.-forløb.
Afdelingen behandler patienter med sygdomme i:
 hjerte/kar (MK)
 mave/tarm (MG)
 hormonsygdomme, herunder diabetes (ME)
 led- og muskler (reumatologi)
 lunger (ML)
 infektion (kan ligge i alle sengeafsnit)

Hvert afsnit/ ambulatorium har en afdelingssygeplejerske og en specialeansvarlig overlæge.
Hele M/FAM har en fælles afdelingsledelse bestående af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
Der er i pr. 1/1-2018 ansat 420 medarbejdere hvoraf de 260 er plejepersonale.

Figur 1: Organisatorisk oversigt over M/FAM
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Mål/vision og værdier for sygeplejen
Vision for sygeplejen:
Vi yder professionel sygepleje i et respektfuldt og inddragende samarbejde med patient og pårørende.
Mission for sygeplejen:
Sygeplejen på OUH er karakteriseret ved:





At sygepleje har fokus på mennesket
At patienter og pårørende oplever sig set, hørt og inddraget
At patienter og pårørende oplever omsorg og pleje baseret på den bedste og nyeste viden
At sygepleje bidrager innovativt til OUH’ s kerneopgave og leverer resultater af højeste nationale og
internationale kvalitet

Udvikling og forskning
Afdelingen har ansat 1 forskningssygeplejerske og 6 kliniske sygeplejespecialister som beskæftiger sig med
udvikling af og forskning i sygeplejen. Desuden har vi ansat en patientsikkerheds- og kvalitetskoordinator og
en arbejdsmiljøkoordinator.
Der arbejdes bl.a. med:

 Beskrivelse og implementering af patientforløb
 Implementering af familiefokuseret sygepleje, som referenceramme for sygeplejen
 Udvikling af telemedicinske løsninger og apps, som forbedrer patientpleje og forløb (herunder ”Mit
forløb”)
 Implementering af sygeplejestrategi på OUH
 Sygepleje som forskningsfelt
 Inddragelse af patienternes feedback ved implementeringsopgaver og i den daglige kliniske praksis
 Implementering af læringskultur ift. patientsikkerhed
 Justering af retningslinjer/instrukser i Infonet
 Implementering af kompetencemodeller for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
 Ernæringsscreening
 Tryksårsscreening

