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Nyt APO – netværk
Inden kommunalreformen havde APO et velfungerende netværk med repræsentanter fra alle de gamle
amter. På APOs internat den 7. – 8. marts 2008 blev
det besluttet at reorganisere netværket, og det er nu
lykkedes. APO har forespurgt rundt i de fem regioner, og der er tilsagn fra 1-2 kvalitetsudviklingskonsulenter i hver region, ligesom en lægemiddelkonsulent i hver region stiller op til netværket. Derudover
er der repræsentanter fra andre centrale samarbejdspartnere som DAK-E, institutterne, forskningsenhederne, Danske Fysioterapeuter, RIV og andre. Netværket påbegynder sit arbejde på det første møde,
som er berammet til tirsdag den 9. september kl. 16
på APO.

HAPPY AUDIT
Første registrering i det EU-finansierede projekt
HAPPY AUDIT om luftvejsinfektioner i almen
praksis fandt sted i januar/februar. Der er seks deltagende lande (Danmark, Sverige, Litauen, Rusland,
Spanien og Argentina), og mere end 600 læger har
deltaget. Der er i alt registreret cirka 30.000 patienter, og der er udarbejdet svarrapporter til alle landene. Derudover er der udarbejdet små patientbrochurer, plakater til at sætte op i venteværelset, og endelig er der for hvert land udarbejdet et sæt guidelines.
Projektet har været en stor logistisk udfordring for
APO, men indtil nu er tingene forløbet planmæssigt.
Opfølgningsmøderne i de forskellige lande finder
sted i løbet af efteråret 2008, og 2. registrering finder
sted i januar/februar 2009.

Hypertension i almen praksis
Mere end 400 læger fra 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark
deltog i første registrering af ”Hypertension i almen
praksis”. Der blev registreret i alt 7.342 patienter,
og kun cirka halvdelen havde et blodtryk, der var
under 140/90. Samtidig med lægeregistreringen
foretog vi en spørgeskemaundersøgelse til de patienter, der indgik i auditregistreringen, og i alt 5.878
patienter (80%) indsendte det udleverede spørgeskema. De deltagende læger er ved lodtrækning
blevet delt i 2 grupper, hvoraf den ene får undervisning mellem 1. og 2. registrering, den anden får først
undervisning efter 2. registrering, som finder sted i
begyndelsen af 2009. Der er afholdt en række velbesøgte opfølgningsmøder i alle regioner, og der er
også planlagt opfølgningsmøder i begyndelsen af
efteråret. Det indsamlede materiale er ret enestående og rummer betydelige forskningsmæssige muligheder. Der vil blive taget hul på den forskningsmæssige side af sagen, bl.a. ved hjælp af en forskningsassistent, som bliver ansat i efteråret. Vi forventer, at materialet kan danne basis for et ph.d.studium.

Audit om henvisninger fra almen praksis
På foranledning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har APO foretaget en undersøgelse om
henvisninger fra almen praksis. Alle landets praktiserende læger blev inviteret til at registrere deres
henvisninger en dag, 1100 efterkom opfordringen.
Resultatet blev en meget spændende rapport, som er
afleveret til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den indgår i et større udredningsarbejde omkring
henvisninger fra almen praksis. Vi forventer, at rapporten vil kunne offentliggøres i det sene efterår.
Rapporten skal primært bruges af den nye regeringskommission, der skal komme med en betænkning
om almen praksis’ fremtid.

Audit om sygeplejerskernes diagnostik og
behandling i Grønland
Denne audit, der har kortlagt behandlersygeplejerskens aktiviteter i alle de grønlandske distrikter, er
nu afsluttet og skal afrapporteres på det grønlandske
sundhedsvæsens ledelseskonference, der finder sted
i Ilulissat i uge 41.
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Audit om luftvejsinfektioner i den russiske
oblast Vologda
APO har i foråret gennemført en audit om luftvejsinfektioner i den russiske oblast Vologda, der er en
region, som ligger ca. 500 km nordøst for Skt. Petersborg og ca. 400 km nord for Moskva. I alt 25
deltagere gennemførte registreringen, som afslørede
nogle spændende resultater. Overlæge i klinisk mikrobiologi Bente Gahrn-Hansen og praktiserende
læger Lars Poulsen og Anders Munck deltog i et
seminar i Vologda den 2. juni, hvor resultaterne blev
præsenteret. Der er fra russisk side fortsat interesse
for samarbejde med APO..

Ørelægernes drænbehandling
De praktiserende ørelæger i Region Syddanmark har i
foråret gennemført en spændende undersøgelse om
effekten af drænbehandling. Det drejer sig om en før
og efter undersøgelse, hvor både ørelægen og patientens forældre registrerer. Projektet har fået støtte både fra regionen og de praktiserende lægers forskningsfond og vil blive afrapporteret i efteråret 2008.

Nye audit
På netværksmødet i september vil arbejdet med en
række nye audit blive sat i gang. Det drejer sig dels
om en audit om gynækologi i almen praksis, der
søsættes i lyset af netop udsendte DSAM-vejledning.
Endvidere en audit om ”Hvad går arbejdsdagen i
almen praksis med?”, der kortlægger, hvilke arbejdsopgaver, den praktiserende læge har i løbet af
en normal arbejdsdag. Endelig påbegynder vi udarbejdelse af en audit om bronchitis og KOL i almen
praksis. Den skal ses i lyset af den almindelige oprustning, der er omkring disse sygdomme.
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APOs hjemmeside
Blodskatedralen i Sankt Petersborg
(fra APOs ruslandstur).

Besøg APOs hjemmeside www.apo-danmark.dk.
Her finder du en oversigt over igangværende projekter, rapporter over afsluttede projekter, mødekalender samt litteraturliste. Desuden kan du downloade
alle APOs vejledninger.
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