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APO byder år 2011 velkommen og ser frem til at
fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling i almen
praksis i forhold til den nye overenskomst, som ventes vedtaget. En af intentionerne i den nye overenskomst er en øget indsats på kvalitetsområdet og specielt den obligatoriske indførsel af datafangst og
ICPC rummer store muligheder. APO har i 2009 og
2010 haft et tæt samarbejde med DAK-E’s datafangst. Vi forventer og håber, at dette samarbejde
yderligere udbygges i 2011.
De sidste år har vi også via Happy Audit udbygget
vores internationale samarbejde. Happy Audit nu er
slut, forventer vi også de kommende år at bibeholde
et frugtbart udviklingsarbejde med vores udenlandske venner.

Nordisk møde
Den 21. – 22. januar mødes repræsentanter fra de
nordiske lande for at genoplive det nordiske auditnetværk, som har ligget lidt underdrejet de senere år.
Vi håber på at kunne skabe en organisatorisk ramme,
der kan rumme såvel vores nordiske samarbejdspartnere, som det netværk med repræsentanter fra de
baltiske lande, Rusland, Spanien og Argentina, som
blev opbygget under Happy Audit. På det nordiske
møde vil vi også udarbejde projektskitser, som forhåbentlig kan blive omsat til konkrete projekter i de
forskellige lande.

Der er en absolut positiv evaluering af teknikken fra
de deltagende læger, og den elektroniske teknik åbner døren for en lang række muligheder, der ikke
kan praktiseres på traditionel papiraudit.

Audit om lænderyg i Region Syddanmark
APO og DAK-E har i samarbejde med Rygcenter
Fyn udarbejdet en audit om smerter i lænden. Audit
udbydes både i elektronisk form og i papirformat.
Rygcentret og Region Syddanmark
står for implementeringsaktiviteterne, der bl.a. består af udrulning
af et forløbsprogram samt indførelse af en speciel ”SRaRT–
program”, som skal give de
praktiserende læger et brugbart
redskab til at stratificere patienterne efter risiko.

Gynækologi i almen praksis
I efteråret 2010 blev audit om gynækologi gentaget i
Region Syddanmark og i Region Sjælland. 65 læger
registrerede for første gang, og 51 læger gentog deres registrering fra 2009. Der er planlagt opfølgnings-møder i begge regioner i januar 2011.

Elektronisk audit
Samarbejdsprojektet mellem DAK-E og APO om
elektronisk audit fik et vellykket forløb, som demonstrerede, at datafangstmodulet er et nemt og effektivt
redskab til indsamling af auditdata.
Teknikken er den, at hver gang en
deltagende læge foretager en
ICPC-kodning af den diagnose,
aktuelle audit drejer sig om,
popper der et auditskema op på
skærmen, som er hurtigt og nemt at
udfylde.
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Audit om hypertension
Audit om hypertension blev afsluttet i 2009, hvor
126 ud af de oprindelige 164 praksis
gennemførte anden registrering. Der
er knyttet et ph.d.-projekt til denne
audit, som har afsløret nogle spændende resultater, der bliver præsenteret på de afsluttende opfølgningsmøder.

Happy Audit
Det EU-finansierede projekt om luftvejsinfektioner,
Happy Audit, blev også afsluttet i 2010. Med mere
end 600 deltagende læger fra 6 lande har projektet
været en stor logistisk udfordring for APO, men vi
er kommet pænt i land, og projektet demonstrerede
en meget flot interventionseffekt. Den samlede antibiotikaudskrivning hos de deltagende læger blev
reduceret fra 33% af alle registrerede luftvejsinfektioner til 24%. Specielt i de lande, der
fik introduceret Strep A og CRP,
var interventionseffekten markant.
Projektet har medført mange publikationer på forskellige sprog, og vi
håber, at projektet i de kommende
år vil give et tydeligt spin-off i form
af APO-aktiviteter i mange lande.

Laver vi det rigtige?
Dette auditprojekt blev initieret af lægerne Flemming Bro og Tomas Holm i Region Midtjylland.
118 læger fra 28 praksis registrerede alle deres konsultationer i tre hele arbejdsdage
med henblik på at evaluere det
hensigtsmæssige i deres arbejdstilrettelæggelse. Der var specielt sat
fokus på mulig uddelegering af
arbejde til praksissygeplejersker.
Projektet gav meget spændende
resultater, som blev diskuteret på tre
opfølgningsmøder.

drene, og børnene er siden fulgt via
spørgeskema gennem et år. Denne
del af undersøgelsen foretages af en
ph.d.-studerende. Både auditdelen
og forskningsdelen har været
særdeles vellykket.

Audit om luftvejsinfektioner
i ørelægepraksis
De praktiserende ørelæger i Region Syddanmark har
i foråret 2010 gennemført en audit
om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis. I forbindelse med projektet bliver der udarbejdet vejledninger om behandling af akutte
luftvejsinfektioner, og ørelægerne
får introduktion til Strep-A og
CRP. Anden registrering finder
sted i foråret 2011.

Undersøgelse på Grønland
APO gennemførte i foråret en
undersøgelse om volds- og alkoholrelaterede skader i det grønlandske
sundhedsvæsen. Rapporten blev
afleveret under et besøg i Nuuk i
slutningen af november og kan
måske bane vej for en større
undersøgelse.

Ankel-BT i almen praksis
Projektet, som nu er færdiggjort, havde til formål at
vise, om alment praktiserende læger og deres sygeplejersker efter et kort kursus med praktisk demonstration af teknikken, kunne bestemme ABI-index
med tilstrækkelig nøjagtighed. De patienter, der indgik i undersøgelsen fik foretaget ABI både i praksis
på Nuclearmedicinsk Afdeling, OUH. Konklusionen
blev, at vi ikke kan anbefale måling af ABI i almen
praksis hverken diagnostisk eller som screeningsprocedure med den oplæring, der blev beskrevet i
projektet. Se hele rapporten på vores hjemmeside.

Ondt i øret
Mere end 150 læger fra Region Syddanmark og Region Sjælland deltog i det kombinerede audit- og
forskningsprojekt om øreproblemer i almen praksis.
På et introduktionsmøde blev der undervist i akutte
mellemøreproblemer og givet instruktion i brugen af
tympanometri. Alle læger fik adgang til at bruge et
tympanometer i projektperioden. Lægerne inkluderede alle småbørn med akutte øreproblemer med
klinisk undersøgelse og tympanometri, og alle de
inkluderede børn blev genundersøgt efter en måned.
Samtidig blev der udleveret spørgeskema til foræl-
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