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Godt Nytår!

Audit i forbindelse med tarmkræftscreening

APO ønsker alle samarbejdspartnere et rigtigt godt
nytår. Vi har haft mange spændende projekter i
2006, og også i 2007 venter der mange interessante
udfordringer. Vi glæder os til at få etableret et samarbejde med de nye regioner og håber, at der bliver
uændret god basis for det decentrale arbejde. Foreløbig er der en del af de projekter, der er gennemført
og planlagt i de gamle amter, der først afsluttes i
foråret 2007.

APO har i Vejle og Købehavns Amter gennemført
en audit om henvendelser fra borgere i forbindelse
med screening for tarmkræft. 62 læger (20% af inviterede) registrerede i en 8-ugers periode alle henvendelser fra deres patienter, som relaterede sig til
en pågående screening for tarmkræft. Vi kunne vise,
at en sådan screening i et område giver et ganske
beskedent merarbejde for almen praksis og ikke
medfører nævneværdige øgede udgifter for Sygesikringen. Merarbejdet for de praktiserende læger består primært i drøftelse af, hvorvidt det overhovedet
er relevant at gå ind i screeningen, samt af praktiske
ting i forbindelse med prøvetagningen. Lægerne var
følte sig godt rustede til at besvare de spørgsmål,
som patienterne kom med.

”Audit om praksispersonalets kliniske arbejde”
265 praksispersonaler (sekretærer, sygeplejersker,
bioanalytikere o.a.) har i det sene efterår registreret
mere end 30.000 patientkontakter, hvor de enten helt
selvstændigt eller i samarbejde med lægen har deltaget i det kliniske arbejde. Der tegner sig nogle meget
spændende resultater. Vi arbejder i øjeblikket på
rapporten, som udkommer sidst i januar. Der er
planlagt følgende opfølgningskurser:
Københavns Amt:
Ringkjøbing Amt:
Nordjyllands Amt:
Fyns Amt:
Frederiksborg Amt og
Københavns Kommune:
Sønderjyllands Amt:
De fleste møder er
planlagt
som
eftermiddagsmøder. Der vil
udgå invitation fra de
lokale
kvalitetsudviklingsudvalg. Arbejdet har
i alle faser været fulgt af
en styregruppe, der har
bestået af praktiserende
læger, repræsentanter fra
RIV samt APO.

tirsdag den 30. januar
tirsdag den 27. februar
tirsdag den 6. marts
tirsdag den 13. marts
torsdag den 15. marts
tirsdag den 20. marts

Diabetesprojekt
I samarbejde med en lokal projektgruppe er APO i
øjeblikket i gang med at kortlægge diabetespopulationen i 50 praksis i Københavns Amt. Kortlægningen
er et led i et større kvalitetsudviklingsprojekt, der
blandt andet afprøver de indikatorer, der er opstillet i
DAK-projektet. Undersøgelsen skal vise nye veje til
en bedre og mere hensigtsmæssig håndtering af diabetespopulationen, således at de rigtige patienter
behandles det rigtige sted (risikostratificering).

Audit om penicillinallergi
En række praksis har i det sene efterår foretaget en
kortlægning af patienter, som enten har eller hævder
at have penicillinallergi. Vi håber via projektet at
kunne anbefale veje, således at vi lettere identificerer de patienter, der reelt har allergi, og også identificerer dem, hvor man kan se bort fra allergimistanken.
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Ankelblodtryksmåling i almen praksis
APO har på Fyn i efteråret 2006 gennemført et pilotforsøg med henblik på at indføre ankelblodtryksmåling til identifikation af symptomfrie tilfælde af PAD
(åreforkalkning). Der var meget stor interesse for
projektet, som blev ledet af praktiserende læge Bent
Damsbo. Mere end 65 praksis meldte sig. Vi havde
dog desværre kun brug for 8. Undersøgelsen afslørede ikke logistiske problemer i forbindelse med
indførelse af ankelblodtryksmåling som procedure i
almen praksis, men desværre var målingernes kvalitet ikke tilstrækkelig god. Vi har derfor iværksat et
nyt projekt i foråret 2007, som skal afklare, hvilke
undervisnings- og kvalitetsudviklingsprocedurer, der
er nødvendige, for at almen praksis kan måle ankelblodtryk med tilstrækkelig sikkerhed.

Samarbejdet med kommunerne før strukturreformen

EU-projekt om luftvejsinfektioner
Efter alle beregninger underskrives kontrakten om
det store EU-projekt om luftvejsinfektioner i januar
2007. Projektet påbegyndes i april 2007 og skal vare
3 år. Der er deltagelse fra Danmark, Sverige, Litauen, Kaliningrad, Frankrig, Spanien og Argentina.

APO-internat 2007
APO har inviteret til det årlige internat på Vejlefjord
Kursuscenter den 2.-3. marts 2007. Emnet i år er,
hvorledes vi kan indføre tværfaglighed i vores projekter, både i forhold til sekundærsektoren, men også
internt. Vi håber på godt fremmøde, og der er planlagt mange interessante indlæg.

I samarbejde med John Sahl Andersen, Afdeling for
Almen Medicin, Københavns Universitet, har vi
foretaget en audit med henblik på at kortlægge samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne før
strukturreformen. 86 læger registrerede i maj 2006 i
10 arbejdsdage alle deres samarbejdsrelationer med
kommunen. Der blev foretaget i alt 1411 registreringer, som viste, at det langt overvejende samarbejde
ligger på ældreområdet med hjemmeplejen og plejehjemmene. Der var meget ringe kontakt vedrørende
forebyggelse og rehabilitering. Det bliver spændende at se, om den nye sundhedslov ændrer på disse
forhold. Det er planen at gentage registreringen, når
strukturreformen har været i kraft knap 2 år.

Kommende projekter
Audit om hypertension
APO er i fuld gang med at planlægge en audit om
hypertension, som vi forventer, vil blive udbudt i
efteråret 2007. En bredt sammensat arbejdsgruppe
forbereder projekter, som vi håber, vil interessere
alle de nye regioner.

Undersøgelse for ørelæger vedrørende tubulering
APO planlægger i øjeblikket en undersøgelse, som
forventes at finde sted blandt de praktiserende ørelæger i Region Syddanmark i løbet 2007. Vi ønsker
at belyste gevinster og omkostninger ved tubulering
af mindre børn.

Godt Nytår til alle!

Dorte Gilså Hansen, Jens Damsgaard,
Anders Munck

