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Godt Nytår!

Audit om luftvejsinfektioner

APO ønsker alle samarbejdspartnere et rigtigt godt
nytår. 2006 byder på spændende udfordringer, både
projektmæssigt og organisatorisk.
Det er APOs håb, at vi kan bibeholde samarbejdet
med alle vores nuværende APO-repræsentanter i de
nye organisatoriske rammer. Er der nogen amter, der
har ideer til projekter, de gerne vil have gennemført
inden den nye regionsdannelse, står vi naturligvis til
rådighed.

APO planlægger i marts en audit om luftvejsinfektioner, som også inddrager patientperspektivet. Projektet har fået særlig aktualitet efter udsendelse af
den nye vejledning om luftvejsinfektioner, som APO
har udarbejdet i samarbejde med Institut for Rationel
Farmakoterapi.

APO-internat 2006
APO inviterer til det årlige internat på Vejlefjord fra
fredag den 3. marts kl. 10 til lørdag den 4. marts kl.
13. Årets emne er ”Kvalitetsudvikling efter APOmetoden, når almen praksis betragtes som et team”.
Der er planlagt mange spændende indlæg, og det er
meningen, at en stor del af internatet skal gå med
oparbejdelse af ideer til nye projekter. Målgruppen
for internatet er de amtslige APO-vejledere, auditinteresseret praksispersonale, amternes lægemiddelkonsulenter, kasketfolk og andre interesserede. Vi
håber specielt på en solid repræsentation fra praksispersonalet, som er tiltagende involveret i APOs arbejde.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27.01.06.
Invitationsfolder
er enten vedlagt
eller kan rekvireres fra APO.

Ønsker amterne at deltage i audit, skal vi have besked senest den 24. januar, en række amter har allerede meldt sig (Ribe, Fyn, Vestsjælland, Roskilde og
Bornholm).

Audit om osteoporose
Mere end 100 læger i de amter, der udgør Region
Syd samt Roskilde og Storstrøms amter, har deltaget
i audit om osteoporose, hvor opfølgningskurserne
holdes i februar. Det har været en svær audit, som
krævede, at man skulle kortlægge risikoprofilen hos
alle patienter over 60 år. Vi er spændte på, hvad der
kommer ud af projektet.
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Audit om praksispersonalets selvstændige
konsultationer
APO planlægger en audit om praksispersonalets
selvstændige konsultationer, hvor vi regner med, at
registreringen skal finde sted i maj. En arbejdsgruppe er i fuld gang med at udarbejde prospektet, som
vi forventer at kunne sende til kvalitetsudviklingsudvalgene i begyndelsen af februar. Flere amter har
allerede tilkendegivet, at de er interesserede i at deltage i audit.

ske undersøgelse adskiller sig fra den lignende danske, som blev gennemført for et år siden.

APOs håndbøger
Håndbogen om luftvejsinfektioner er udbredt i stort
set alle amter. Før jul udgav vi også en håndbog om
APO-metoden, som selvfølgelig mest har interesse
for projektmagere. Vi forventer, at den nye håndbog
om udredning og behandling af allergi, som udgives
i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kan udsendes
til de praktiserende læger i februar/marts.

Recepten II
Alle de østddanske amter var med i Recepten II, som
blev afrapporteret omkring 1. september, og hvor der
blev afholdt kurser i løbet af efteråret. Kurserne forløb meget tilfredsstillende, og det har været kendetegnet for denne audit, at den har været ledsaget af et
meget betydeligt procesarbejde i de deltagende amter. Audit synes først og fremmest at have haft den
effekt, at mange praksis har taget de interne arbejdsrutiner op til diskussion. Det er første audit, hvor
praksispersonalet står for registreringen, og det er
vores klare indtryk, at dette har været en succes.

Tværfagligt rygprojekt
I Fyns Amt har vi i efteråret gennemført et tværfagligt rygprojekt, hvor praktiserende læger, kiropraktorer og Rygcenter Fyn i en 4-ugers periode har registreret alle første kontakter med rygpatienter. Derefter er et udsnit af disse, som havde udstrålende smerter, udtaget til en nærmere forløbsregistrering i Protap regi. APO-delen er nu afrapporteret, og der er
planlagt opfølgningskursus den 17. januar.

EU-projekt

Audit om urinvejsinfektioner i Skødstrup

APO virker

25 læger fra en tolvmandsforening omkring Skødstrup har i efteråret foretaget en audit om urinvejsinfektioner. Ideen udsprang fra en lignede undersøgelse i Ringkøbing, som lavede audit som oplæg til et
af Per Grinsteds mikroskopikurser.

På initiativ af Lars Bjerrum er APO medansøger til
et EU-projekt. Med det formål at fremme rationel
antibiotikapolitik vil man anvende APO-audit om
luftvejsinfektioner i 6 forskellige lande (Danmark,
Sverige, Litauen, Kaleningrad, Frankrig og Spanien). Skulle det lykkes at komme igennem med ansøgningen, åbner det mange spændende muligheder.

I 2005 fik vi publiceret en artikel i Family Practice,
som demonstrerer effekten af APO i et randomiseret,
kontrolleret design. En kopi af artiklen vedlægges,
og yderligere kopier af artiklen kan rekvireres hos
APO.

Forebyggelsesaudit i Grønland
Alle grønlandske lægestationer har i den sidste uge
af november registreret deres løbende kontakter med
henblik på kortlægning af patienternes risikofaktorer
og potentialet for forebyggelse. Skemaerne strømmer ind i øjeblikket, og vi planlægger at kunne afrapportere undersøgelsen til den grønlandske ledelseskonference, der formodentlig finder sted i april.
Det bliver spændende at se, hvorledes den grønland-
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