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APO internat på Vejlefjord den 7.-8. marts

Audit om hypertension

APO inviterer igen i år til internat på Vejlefjord.
Internatet finder sted den 7. - 8. marts. Internatets
formål er dels at give deltagerne en opdatering af
aktuelle APO-projekter, samt en mere bred opdatering på kvalitetsudviklingsområdet – deriblandt status for DAK-E. I år er det lykkedes os at få afdelingschef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
Vagn Nielsen, som vil formulere ministeriets ønsker
til kvalitetsarbejde i almen praksis. Der kommer
også et indlæg fra den nye
præsident for EQuiP, Tina
Eriksson. Et vigtigt element på
internatmødet er en gruppediskussion, hvor deltagerne
formulerer ideer til nye
projekter. Der har i skrivende
stund tilmeldt sig ca. 30
deltagere til internatet.

Der har været god tilslutning til projektet, hvor registreringen fandt sted i det sene efterår. Ca. 200 praksis og mere end 400 læger har deltaget. Deltagerne
kommer fra Region Hovedstaden, Region Sjælland
og Region Syddanmark. Der er også 18 læger fra
Færøerne med i projektet.
Alle patienter, der indgår i registreringen, har fået
udleveret et spørgeskema, som de skal sende til
APO. Vi forventer at modtage 6-7.000 besvarelser
og opbygger derved en
interessant kohorte, som også
kan følges forskningsmæssigt.
Resultaterne er ved at blive
analyseret,
opfølgningsmøderne finder sted i slutningen
af april og i maj med den
halvdel af læger, som er
randomiseret til opfølgning
inden anden registrering.

Audit om behandlersygeplejerskens arbejde
i Grønland
I det grønlandske sundhedsvæsen har man gennem
nogle år planlagt en sundhedsreform, der skal medføre centralisering af eksisterende behandlingstilbud.
Det indebærer, at der lægges mere arbejde ud til
sygeplejersker, som i højere grad skal stå for den
primære visitation og behandling af patienterne.
Man har derfor fundet det interessant på nuværende
tidspunkt at kortlægge behandlersygeplejerskens
arbejde. Det er sket i en auditregistrering, som fandt
sted i efteråret 2007. Alle grønlandske distrikter har
registreret, resultaterne er under udarbejdelse, og vi
forventer, at de vil foreligge inden sommerferien. De
vil derefter blive præsenteret på det grønlandske
sundhedsvæsens ledelseskonference i det tidlige
efterår.

HAPPY Audit
Første registrering i HAPPY
Audit projektet om luftvejsinfektioner i almen praksis
finder sted i de 6 deltagende
lande (Danmark, Sverige,
Litauen, Kaliningrad, Spanien
og Argentina) i januar/februar
2008. I løbet af foråret
udarbejdes der vejledninger til
de deltagende læger samt
brochurer til patienterne. Opfølgningskurser og andre interventionsaktiviteter vil finde sted i efteråret
2008. Anden registrering i projektet foregår i januar/februar 2009. I alt deltager mere end 650 læger
den i første registrering.
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Audit om luftvejsinfektioner i Vologda
På baggrund af et besøg af en delegation af læger fra
den russiske oblast Vologda har APO planlagt en
audit om luftvejsinfektioner til at finde sted der i
foråret 2008. Der er betydelige logistiske problemer
med at gennemføre en audit på russisk, men vi har
god hjælp af svenske kolleger, som har støttet opbygningen af en primær sundhedssektor i oblasten
gennem de senere år.

Audit om henvisninger fra almen praksis
På foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemfører APO i uge 9 en undersøgelse
af henvisninger fra almen praksis. Alle praktiserende
læger i landet bedes om at foretage en aktivitetsregistrering af deres henvisninger på én dag, ligesom de
bliver bedt om at udfylde et kort spørgeskema. Resultaterne skal anvendes i det arbejde, som en regeringskommission til kulegravning af forholdene i
almen praksis skal foretage.

Osteoporose-audit
Artiklen ”Forebyggelse af frakturer hos ældre over
60-år i almen praksis” er antaget til publikation i
Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. Sidste korrektur er netop indsendt. Publikationsdato er endnu
ikke kendt. Svarrapporten kan ses på APOs hjemmeside. Særtryk af artiklen kan bestilles hos Susanne
Berntsen, APO, J.B. Winsløws Vej 9A, 1.sal, 5000
Odense C.

Der foretages endvidere en multilevel analyse - også
kaldet en flerniveau analyse - med henblik på at
identificere årsager til variationer mellem læger inden for samme praksis, samme praksisområde,
samme land og mellem forskellige lande.
Anden del af projektet består af udvikling af et sæt
kvalitetsindikatorer for diagnostik og behandling af
luftvejsinfektioner i almen praksis.
Kvalitetsindikatorerne udvikles ved hjælp af en konsensus-metode kaldet ”Delphi-metoden”. Der deltager 26 eksperter fra 11 forskellige lande. Disse eksperter, som alle har en stor viden indenfor aktuelle
område, skal uafhængigt af hinanden score og kommentere et antal kvalitetsindikatorer.
De udvalgte kvalitetsindikatorer anvendes til at analysere kvalitetsproblemer i diagnostik og behandling
i almen praksis.

APOs hjemmeside
Besøg APO’s hjemmeside www@apo-dammark.dk.
Her finder du en oversigt over igangværende projekter, rapporter over afsluttede projekter, mødekalender samt litteraturlister. Desuden kan du downloade
alle APOs vejledninger.

Ph. d.- projekt om identifikation og analyse
af kvalitetsproblemer i diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen
praksis i udvalgte lande
Malene Plejdrup Hansen’s ph. d.-projekt udspringer
af EU-projektet HAPPY AUDIT.
Første del af projektet går ud på at indsamle data fra
ca. 600 alment praktiserende læger – fordelt på 6
lande (Argentina, Spanien, Litauen, Kaliningrad,
Sverige og Danmark).
Til dette formål anvendes APO-metoden – og registreringerne har i de fleste lande fundet sted fra den
14. januar – 1. februar 2008.
På baggrund af registreringerne foretages en analyse
af data med henblik på at identificere faktorer, som
fører til kvalitetsproblemer i diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis.
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