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God sommer!

Audit om hypertension foråret 2007

APO ønsker alle samarbejdspartnere en god sommer. Vi har haft et meget aktivt forår, og der venter
også spændende projekter til efteråret. Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til samarbejdet med de
nye regioner. Vi vil naturligvis uændret udbyde projekter. Den største udfordring bliver at tilrettelægge
decentrale opfølgningsforløb. Her håber vi det gamle
netværk stadig er på banen.

På APO-internatet i foråret 2006 blev der nedsat en
arbejdsgruppe, der skal udarbejde en audit om hypertension i almen praksis, som udbydes til foråret
2007. Hypertension er den hyppigste henvendelsesårsag til almen praksis, en vigtig risikofaktor for
AMI, apopleksi og PAD (perifer arteriel sygdom),
og mange patienter har både behov for livsstilsændring og medicin.
Vi vil organisere audit således, at der både bliver
mulighed for at deltage i en elektronisk version og i
en papirversion. Endvidere vil vi supplere med et
patientspørgeskema. Der vil udgå invitation til regionerne i løbet af efteråret.

Efterårets audit om ’Praksispersonalets kliniske arbejde’
Der har været stor interesse for den audit om ’Praksispersonalets kliniske arbejde’, der udbydes til efteråret. Praksispersonalet involveres i stigende grad i
det kliniske arbejde i praksis, og den nye overenskomst rummer gode muligheder for, at dette arbejde
intensiveres. Der er også fra forskellige sider –
blandt andet fra Sundhedsstyrelsen – et ønske om, at
almen praksis øger sin forebyggelsesindsats. Meget
taler således for, at almen praksis for at opfylde sin
målsætning i stigende grad må lade praksispersonalet påtage sig kliniske og parakliniske opgaver. I
audit får vi kortlagt omfanget af arbejdet, som det
finder sted i dag, og vi får også kortlagt ønsker til
udviklingen. Specielt håber vi – ligesom med ’Recepten’ – at få skabt en frugtbar diskussionsplatform, der vil medvirke til praksis’ udvikling på området. I øjeblikket har 9 amter meldt deres deltagelse.

APO-internat 2006
Vi havde et meget vellykket internat på Vejlefjord
den første fredag og lørdag i marts. Mere end 35
læger, praksispersonale, lægemiddelkonsulenter og
andre var mødt op. Der var spændende indlæg og et
intensivt gruppearbejde. Der blev arbejdet med 2
emner: hypertension i almen praksis (se ovenfor), og
der blev nedsat en gruppe, der skal forberede en audit om rehabilitering i almen praksis.
Det blev allerede på internatet bestemt, at vi mødes
igen i begyndelsen af marts 2007. Næste års APOinternat er således planlagt til fredag den 2. marts –
lørdag den 3. marts og vil også finde sted på Vejlefjord.

Alt tyder på, at det bliver et meget omfattende projekt. Der er etableret en central planlægningsgruppe
med repræsentanter for praktiserende læger, RIV og
APO. Vi forventer, at der i hvert af de deltagende
amter etableres en styregruppe med repræsentation
både fra RIV og læger.
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Audit om ’Forebyggelse af frakturer hos
ældre over 60 år’
Audit blev gennemført af 87 læger fra 7 amter, som
kortlagde risikofaktorer for brud hos patienter over
60 år. Af disse havde 8,8% tidligere erkendt osteoporose, og næsten 40% frembød mindst én risikofaktor. Der spores øget opmærksomhed over for osteoporose, og både den diagnostiske og behandlingsmæssige indsats er stigende.

Ny APO-håndbog
APO udgav i april i samarbejde med Sundhedsstyrelsen en revideret udgave af ’Allergiske lidelser’.

Audit om luftvejsinfektioner
Denne audit blev gennemført af 131 læger fra 6 amter. Som noget nyt blev der udsendt et spørgeskema
til patienterne en uge efter besøget i konsultationen.
Der blev afsløret en smuk antibiotikaprofil med lav
behandlingsfrekvens overvejende med penicillin.
Der fremkom nogle spændende resultater af spørgeskemaundersøgelsen.

Tværfaglig audit om ’Lændesmerter i Fyns
Amt’
39 praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn registrerede simultant i en periode alle nyhenvendelser fra patienter med ondt i lænden. Derefter foretog vi forløbsundersøgelse hos en del af patienterne, som havde irradierende smerter. APO-delen
blev afsluttet med et velbesøgt kursus. Vi afventer
nu resultaterne fra forløbsdelen. Den foreløbige erfaring med det tværfaglige design er absolut positiv.
Der var en meget intensiv og nuanceret diskussion
på opfølgningskurset.

Forebyggelsesaudit i Grønland
Den grønlandske rapport om forebyggelse i den primære lægetjeneste blev afleveret på det grønlandske
sundhedsvæsens ledelseskonference i Ilulissat i begyndelsen af april.

Nordisk auditmøde i Trondheim
I maj måned var der nordisk auditmøde i Trondheim
med deltagelse fra 10 nationer (alle de nordiske lande, de baltiske lande samt Rusland). Der var knap 60
læger og sygeplejersker samlet. Der blev præsenteret
mange spændende arbejder – specielt var det interessant at se, hvordan metoden har vundet udbredelse i
Rusland og de baltiske lande.
For mere information se www.apo-danmark.dk

Der fremkom nogle spændende resultater, som viste
en ikke uventet forskel mellem Danmark og Grønland.

Alle ønskes endnu engang en god sommer!
Dorte Gilså Hansen, Jens Damsgaard,
Anders Munck

