Nr 1 – februar 2012

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

Audit om diabetes på Færøerne

Efter et års pause genoptager APO og DAK-E
traditionen med at arrangere et udviklingsinternat,
som finder sted fra fredag
den 9. marts til lørdag
den 10. marts på Hotel
Vejlefjord. Der har været
stor interesse for arrangementet og knap 50
deltagere er tilmeldt. Ud
over praktiserende læger
deltager regionale lægemiddelkonsulenter, andre
praksiskonsulenter, administratorer og politikere –
alle sammen med interesse for kvalitetsudvikling i
almen praksis. Der kommer indlæg fra PLO’s formand Henrik Dibbern og Sundhedsstyrelsens nye
direktør Vagn Nielsen. Deltagerne forventes at
udvikle idéer til kommende projekter samt forslag til
hvordan strukturen i fremtidens kvalitetsudviklingsarbejde ideelt bør være.

Langt hovedparten af de praktiserede læger på Færøerne har deltaget i en audit om diabetes.
Der er endnu ikke datafangst på Færøerne, så audit
er gennemført via traditionel papirregistrering i tre
måneder. Der bliver opfølgningsmøde i Thorshavn
fredag den 13. april med deltagelse af APO. Nogle
uger senere vil de praktiserende læger på Færøerne
få tilbudt et diabeteskursus af IRF, og man håber på
denne måde at få en betydelig oprustning af indsatsen over for diabetes på Færøerne.

Smerteaudit
I Region Syddanmark har
vi gennemført en audit
om smertebehandling i
almen praksis. Det har
været muligt at deltage
både via datafangst og på
papir. Der er fremkommet
nogle interessante resultater, som vil blive præsenteret på et opfølgningsmøde den 27. februar.

PINK – projekt om palliation i Nyborg
kommune
Projektet foretages i
samarbejde med Det
Nationale Center for
Palliation (PAVI) som
ligger i Kræftens Bekæmpelse. Formålet er at
optimere det professionelle samarbejde omkring
palliative forløb i Nyborg
kommune. APO har forestået en spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og SOSU-assistenter med henblik på
at kortlægge de forskellige personalekategoriers
indsats og indstilling til samarbejde. Spørgeskemaundersøgelsen har resulteret i to rapporter, og der er
nu iværksat implementeringsaktiviteter i form af
undervisning til alle førnævnte personalegrupper.
Projektet forløber i endnu et par år og støttes af
Trygfonden – de praktiserende lægers deltagelse
støttes af KEU-udvalget i Region Syddanmark. Fra
almen praksis deltager Christel Kronborg i projektets planlægningsgruppe.
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Tværfagligt rygprojekt i Region Sjælland
I øjeblikket arbejdes der på at gennemføre et tværfagligt projekt om lænderygbesvær i Region Sjælland. Idéen er at lave en audit fælles for praktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Der vil
naturligvis blive fokuseret på den lægefaglige del,
men man vil i lige så høj grad forsøge at optimere
samarbejdet mellem aktørerne på rygområdet. Går
det efter planen, vil der blive registrering i april/maj
og opfølgningskurser efter sommerferien.

Et projekt om øvre abdominal dyspepsi og
PPI
På trods af at syrehæmmende medicin ikke er registreret til patienter med dyspepsi, viser en undersøgelse, at de fleste får en recept på syrehæmmende
medicin ved første henvendelse til almen praksis
med symptomet. Over fire år er der sket en stigning
med medicinforbruget på 36%, således at 9% af den
samlede befolkning i 2010 fik en recept på syrehæmmende medicin.
Projektet vil sætte fokus på udredning og behandling
af patienter med dyspepsi med henblik på at de
rigtige og kun de rigtige patienter bliver behandlet
med PPI. Projektet vil foregå i samarbejde med
DAK-E og bliver tilbudt til flere regioner.
Til kvalitets-udviklingsprojektet er der koblet et
ph.d.-projekt, som skal udgå fra Forskningsenheden
for Almen Praksis i Odense. Der vil blive udsendt
invitation til projektet i maj/juni, og registrering
påbegyndes omkring 1. september.

Projekt til evaluering af borgernes behov/motivation for deltagelse i kommunale sundhedstilbud
En række Vestegnskommuner har etableret et sundhedstilbud omkring diabetes og KOL, og et projekt
forestået af praktiserende læge Lars Rytter vil forsøge at foretage en evaluering af borgernes behov og
motivation for at deltage. Projektet forventes at løbe
af stablen i det sene forår.

Audit om nedre luftvejslidelser
En arbejdsgruppe nedsat af APO og DAK-E har
udarbejdet et forslag til en audit om nedre luftvejslidelser – specielt med henblik på opsporing af KOL.
Vi havde håbet at kunne afvikle projektet i løbet af
vinteren 2011/2012, men af logistiske grunde venter

vi til vinteren 2012/2013. Vi forventer, at de fleste
regioner vil deltage.

Sygdoms- og kontaktmønstret i et dansk
lukket fængsel
En audit om dette emne løber af stablen i det tidlige
forår 2012.

Nordisk samarbejde
Der er fortsat aktivt nordisk samarbejde omkring
audit. APO har hjulpet en praktiserende læge i
Trondhjem med en audit i en kommune omkring
skolesamarbejde. Til juni vil der blive afholdt nordisk auditmøde i Karlsham i Sverige.

Ph.d.-projekter
Malene Plejdrup, som arbejder med HAPPY AUDIT, forventes at afslutte sit ph.d.-projekt i år. Maja
Paulsen (hypertension i almen praksis), og Christina
Ryborg (ondt i øret) gør begge gode fremskridt i
deres projekter. Vi forventer, at Peter Haastrup
gennemfører et projekt om PPI behandling i almen
praksis – se tidligere.

Publikationer
Der er udgået mange publikationer fra APO i 2011 –
se mere på vores hjemmeside www.apo-danmark.dk
og hvor både rapporter og publikationer er tilgængelige.
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