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Gynækologi i almen praksis

Audit om luftvejsinfektioner i Island

Der har været stor interesse for denne audit, som er
blevet udbudt i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Mere end 300 læger
har gennemført registreringen, der fandt sted i april
og maj. Vi er i fuld gang med analysearbejdet, og
svarrapporten vil udkomme i uge 39. Der er planlagt
opfølgningskurser i Region Syddanmark den 29.
september og 20. oktober, i Region Sjælland den 28.
september og 1. oktober, og endelig er der planlagt
opfølgningsmøder i København den 6. oktober og
22. oktober. Alle deltagerne er blevet inviteret til
kurserne af deres regionale kvalitetsudviklingsudvalg.

21 læger deltog i marts/april 2009 i første registrering af en luftvejsaudit i Island. Registreringsskemaet var identisk med det, vi har anvendt i ”HAPPY
AUDIT”, hvilket giver islændingene mulighed for at
sammenligne sig med Danmark, Sverige, Litauen,
Kaleningrad, Spanien og Argentina. Selvom materialet er relativt beskedent (605 registreringer), er
der fremkommet interessante resultater. Audit bliver
afrapporteret på kurser i Island den 5. og 7. september med deltagelse fra Danmark af Bente GahrnHansen og Anders Munck.

Hypertension i almen praksis
Alle deltagere har nu været på kursus. Der har været
deltagelse i audit af mere end 400 læger fra 180
praksis i Region Hovedstaden, Region Sjælland og
Region Syddanmark. Vi havde planlagt, at anden
registrering skulle finde sted i maj 2009, men pga.
manglende tilladelse til registreringen fra Sundhedsstyrelsen (den skal foreligge, når man registrerer
patienterne på personnumre) kunne vi ikke gennemføre på dette tidspunkt. Umiddelbart før sommerferien fik vi imidlertid den nødvendige tilladelse, og
anden registrering finder sted i september 2009.
De deltagende praksis får sendt en liste over de patienter, der indgik i første registrering, og som havde
svaret på det udleverede spørgeskema. Det er meningen, at kontaktpersonen i praksis herefter skal gå
journalerne igennem og registrere blodtryk og få
udvalgte variable.
Vi er kede af forsinkelsen, men regner ikke med, at
det overordnet vil påvirke undersøgelsen.
Afslutningskurser i hypertensionsaudit vil først finde
sted efter årsskiftet. Med udgangspunkt i det materiale, der allerede er indsamlet, forventer vi, at Maja
Paulsen pr. 1. september kan påbegynde sit ph.d.studium, der sigter mod at afdække forhold af betydning for compliance.

Elektronisk audit
Samtidig med anden registrering af HAPPY AUDIT
gennemførte 47 registranter fra 24 praksis en elektronisk luftvejsaudit, som er udarbejdet i et samarbejde mellem DAK-E og APO. Resultaterne er nu
bearbejdet og vil blive afrapporteret på et kursus på
Hindsgavl Slot onsdag den 16. september. Auditregistreringen er foregået på den måde, at hver gang
lægen eller sygeplejersken registrerer en luftvejsinfektion med en ICPC-kode, popper der et auditskema op, som skal afkrydses. Der er fremkommet nogle spændende resultater, men der er også afsløret
betydelige metodemæssige problemer, som vi arbejder på at få løst.
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HAPPY AUDIT
Anden registrering af HAPPY AUDIT er nu afsluttet. De deltagende læger i Danmark, Sverige, Litauen, Kaleningrad og Spanien registrerede i januar og
februar 2009, lægerne fra Argentina registrerede i
juli 2009. De foreløbige resultater er meget lovende,
specielt ses en markant reduktion af lægernes ordination af antibiotika til luftvejsinfektioner i Litauen,
Rusland og Spanien.
Der vil blive udarbejdet svarrapporter i løbet af efteråret. I Danmark er opfølgningskurset berammet
til tirsdag den 27. oktober, og mødet finder sted på
Hindsgavl. Materialet er stort og enestående og
rummer gode muligheder for videnskabelig bearbejdning. I Odense er der koblet 2 ph.d.-studerende
på denne opgave. Projektet forventes formelt afsluttet i løbet af 2010.

noget spændende ud af dette internationale studie,
som naturligvis vil blive rapporteret nærmere.

Audit hos fysioterapeuter
APO har netop i samarbejde med praksiskonsulent
Morten Tophøj gennemført en undersøgelse om
praktiserende fysioterapeuters epikriser. En fysioterapigruppe fra Nordjylland planlægger en undersøgelse om vederlagsfri fysioterapi.

Hvad laver vi?
I vinterens løb håber APO i flere regioner at kunne
tilbyde audit om ”Hvad laver vi?”. Det er en praksisorganisationsaudit, som er blevet til efter idé fra
professor Flemming Bro, Århus, og som blev bearbejdet på vores internat i marts.

Drænbehandling i ørelægepraksis

Næste APO internatmøde

APO gennemførte i 2008 en vellykket evaluering af
korttidseffekten af drænbehandling til småbørn i 24
ørelægepraksis i Region Syddanmark. Dette projekt
følges nu op af 2 ph.d.-projekter, dels et ph.d.projekt udgående fra Forskningsenheden for Almen
Praksis, hvor man studerer forløbet af mellemøreproblemer hos førskolebørn fulgt hos praktiserende
læger med opdateret viden om diagnostik. Der er i
ph.d.-studiet indarbejdet et kvalitetsudviklingsmodul, som vi håber at kunne tilbyde i Region Syddanmark og Region Sjælland.

Næste APO internat er planlagt til den 5.-6. marts
2010 og vil finde sted på Hindsgavl Slot. Der udgår
invitation til internatet før jul.

Også fra øreafdelingen på Odense Universitetshospital planlægges et ph.d.-studium, der kigger på livskvaliteten hos småbørn og deres familie før og efter
drænbehandling.

Medical Homes
I samarbejde med DAK-E konsulent Tina Eriksson,
som også er præsident for EQuiP, gennemfører APO
i øjeblikket en undersøgelse – Medical Homes – i 36
danske praksis. Undersøgelsen, der ledes af professor Grol i Holland, har til formål at skabe grundlag
for en sammenligning af den tilbudte omsorg for
kroniske patienter i almen praksis i 4 europæiske
lande: England, Holland, Danmark og Tyskland. 36
praksis har indvilliget i at deltage og udfylder dels et
skema om deres praksisorganisation, dels uddeler de
spørgeskema til 50 patienter, der har en eller flere
kroniske lidelser. Vi regner med, at der kommer

Vi undlader at afholde større netværksmøde i efteråret. I stedet koncentrerer vi arbejdet i de efterhånden mange arbejdsgrupper, der planlægger nye audit.

Odense september 2009
Med venlig hilsen
Dorte Gilså Hansen, Lars Poulsen, Jens Damsgaard
og Anders Munck

