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I første halvdel af 2011 har overgangen til den nye
overenskomst været det dominerende emne for almen praksis. APO har på den baggrund været tilbageholdende med at udbyde nye projekter, men alligevel har der i forårets løb været ganske betydelig
aktivitet.
Efter reorganiseringen af DAK-E har vi indledt et
tæt samarbejde med den nye leder, Henrik Schroll,
som skal forestå implementeringen af Datafangst til
alle landets praksis i løbet af de næste to år. Dette
giver et stort potentiale for elektronisk audit, som vi
allerede er begyndt at få erfaringer med.

Audit om lænderyg i Region Syddanmark
I foråret 2011 gennemførte APO og DAK-E i samarbejde med Rygcenter Fyn en audit om smerter i
lænden. Audit blev udbudt både i elektronisk form
via Datafangst og i papirformat.
I alt 88 praktiserende læger deltog og registrerede
fra medio februar til ultimo april alle incidente tilfælde med lændesmerter. 55 af lægerne fra 38 praksis gennemførte registreringen ved hjælp af Datafangst, 33 læger foretog registreringen på papir. I
samarbejde med Rygcenter Syddanmark var to
forskningsaktiviteter tilkoblet audit, dels en spørgeskemaundersøgelse udgående fra Kiropraktisk Center, dels et indikatorprojekt STarT, som skal hjælpe
de praktiserende læger med at planlægge hensigtsmæssige forløb afhængige af symptomerne. Den
samlede pakke var nok lidt for omfattende, og vi fik en del negative
reaktioner fra deltagerne. Projektet
blev dog afsluttet med et vellykket
kursus i juni, og i de andre regioner
planlægges der aktiviteter omkring
lænderygproblemer inspireret af projektet.

Elektronisk audit
Samarbejdsprojektet mellem DAK-E og APO om
elektronisk audit er nu afsluttet. I stedet for registrering på papir sker registreringen nu på en pop-up,
som udløses, når lægen taster den ICPC-kode, der
karakteriserer patienten. Data overføres til DAK-E
via datafangstmodulet, hvorefter APO udarbejder en
traditionel rapport til deltagerne. Auditcirklen gennemløbes som normalt. Metoden giver mulighed for
en længere registreringsperiode,
ligesom man også får mulighed
for at følge lægernes ordinationer
uden for registreringsperioden.
Alle deltagerne angav, at de
foretrak den elektroniske form
for audit frem for den traditionelle papiraudit.

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis
23 øre-næse-halslæger i Region Syddanmark har
gennemført en fuld audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis med første registrering i 2010
og anden registrering i 2011. Der fremkom spændende resultater fra audit. Rapporten kan ses på
vores hjemmeside. Ud over traditionelle kurser fik
ørelægerne stillet Strep-A og CRP tests til rådighed
som diagnostika. Dette blev vel modtaget. Der skete et mindre fald i ørelægernes
ordination af antibiotika, og audit
gav anledning til nogle gode faglige diskussioner på de i alt 3
kurser, der var særdeles velbesøgte.
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PINK-projekt om palliation i Nyborg
Kommune
I samarbejde med det Nationale Center for Palliation
(PAVI) deltager APO i et projekt, som skal optimere
det professionelle samarbejde omkring palliative
patienter i Nyborg Kommune. APO har foreløbig
gennemført en spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og SOSUassistenter i kommunen med henblik på at kortlægge
de forskellige personalekategoriers indsats og indstilling til samarbejde. Projektet forløber over 3 år
og er støttet af TrygFonden. Praktiserende læge
Christel Kronborg deltager i projektgruppen.

Kommende projekter
I Region Syddanmark har APO fået bevilling til at
gennemføre et projekt om smertebehandling i almen
praksis. Audit er under udarbejdelse, og vi håber at
kunne gennemføre første registrering inden jul. I
Region Sjælland arbejdes der på at udforme en audit
om lænderygproblemer, som skal rette sig både mod
praktiserende læger og fysioterapeuter. Arbejdet
understøttes af ”Danske Fysioterapeuter”. Endelig
vil APO i samarbejde med DAK-E oparbejde en
audit om ”Nedre luftvejssygdomme”, som vi håber
at kunne udbyde nationalt i foråret 2012.

Jakob Kragstrup fratræder
Audit om luftvejsinfektioner i Kaunas,
Litauen
Som udløber af HAPPY AUDIT
har APO gennemført et projekt
om luftvejsinfektioner for en
gruppe læger i Kaunas, Litauen.
Projektet er nu afsluttet og har
ligesom tidligere projekter om
luftvejsinfektioner medført optimering af de deltagende lægers
antibiotikaudskrivning.

Forskningsleder, professor, dr.med. Jakob Kragstrup,
som er leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, hvor APO også har hjemme, fratræder
pr. 1. oktober. Vi takker Jakob for et meget frugtbart
samarbejde, som har skabt synergi mellem kvalitetsudvikling og forskning. Vi ønsker den
nye forskningsleder, som snart vil
blive udnævnt, velkommen og håber,
at det gode samarbejde vil fortsætte.

APO-/ DAK-E-internat den 9. – 10. marts 2012

Ph.d.-projekter
3 APO-projekter er basis for ph.d.-projekter ved
Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense.
Ingen af ph.d.-forløbene er endnu afsluttet, men alle
er godt i gang. Malene Plejdrup arbejder på et projekt udgået fra HAPPY AUDIT, Maja Paulsen på et
projekt udgået fra ”Hypertension i almen praksis”,
og Christina Ryborgs ph.d.-studie tager udgangspunkt i projektet ”Ondt i øret”.

Efter et års pause vil APO og DAK-E genoptages
traditionen med et udviklingsinternat, der i 2012
finder sted den 9. – 10. marts. Sted og program vil
senere blive annonceret.

Se mere på: www.apo-danmark.dk
Resultaterne fra Happy Audit kan ses på:
www.happyaudit.org

Nordisk samarbejde
Dels på det nordiske møde den 21.-22. januar, hvor
repræsentanter fra de nordiske auditprojekter mødtes, dels på Nordisk Kongres i Almen Medicin i
Tromsø blev mulighederne for genoplivning af det
nordiske auditsamarbejde diskuteret. I Tromsø var
APO repræsenteret med et stort antal indlæg, som
alle vakte betydelig interesse. Der er fortsat interesse
for audit mange steder i Norden. Der er imidlertid et
stykke vej fra interesse til praktisk implementering
af et projekt, men vi må se, hvad fremtiden bringer.
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