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APO og datafangst
I takt med at alle landets praksis nu får datafangst, er
det indlysende, at fremtidens audit må basere sig på
elektronisk registrering. APO har gennem det sidste
år etableret et tæt samarbejde med DAK-E og gennemført flere projekter ved hjælp af datafangst.
Det har imidlertid ikke været uproblematisk at omsætte APO’s gamle papirmodel til det elektroniske
medium. Vi har fundet det mest nærliggende at
erstatte det gamle papirskema med en pop-up, der
udløses af de ICIP koder, audit drejer sig om. En
forudsætning for at dette virker i praksis, er, at der
foreligger en høj kodevaliditet. Denne er absolut
stigende, men der mangler stadig en del, inden den
er til stede hos alle landets datafangstlæger. Vi ved
dog nu, at kodevaliditeten efterhånden er høj specielt
ved kroniske sygdomme.
I en audit om smerteproblematik bad vi lægerne om
at aktivere en ekstra kode (A01) for at indikere, at
der ud over det primære kliniske problem forelå en
smerteproblematik. Denne teknik viste sig ikke at
være gangbar.
En absolut valid indgang til registrering kan vi få
ved at lade en medicinordination udløse en pop-up –
dette er planlagt ved en kommende audit om protonpumpehæmmere. Vi mangler stadig at beskrive den
ideelle metode, men vi er optimistiske med hensyn
til at det snart skal lykkes.
Ud over problemer med selve registreringen er det
også en udfordring at beskrive, hvilke processer der
bedst egner sig til elektronisk audit. Det vil være
naturligt, at vi i fremtidige projekter inddrager
DAK-E’s kvalitetsrapporter i væsentligt omfang.

Faglig kvalitetsudvikling i almen praksis
ved anvendelse af DAK-E’s kvalitetsrapporter og principperne i APO audit
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra APO,
DAK-E og Region Syddanmark har fået bevilling til
at iværksætte et projekt med ovennævnte titel. Vi vil
invitere en række sentinelpraksis til at gennemføre et
auditprojekt med henblik på at implementere dels
DSAM’s diabetesvejledning, dels den nye vejledning om ”Den skrøbelige ældre patient”. Projektet
påbegyndes i vinter, og vil strække sig over et år.

Tværfagligt auditprojekt om patienter med
lænderygproblemer i
Region Sjælland
I øjeblikket gennemføres
første registrering til ovennævnte auditprojekt.
Projektet er grundigt forberedt i samarbejde mellem de
tre deltagende faggrupper, og
der har været stor interesse
for at være med. Der har
meldt sig 34 kiropraktorer, 73
fysioterapeuter og 78 praktiserende læger, som alle i
løbet af efteråret registrerer op til 75 kontakter med
lænderygpatienter.
Der vil blive afholdt tre opfølgningskurser forskellige steder i regionen i starten af det nye år - den 29.
januar, den 31. januar og den 5. februar alle 3 dage
fra kl. 13.30 til 18.00. Hovedformålet med projektet
er at forbedre samarbejdet mellem de tre faggrupper
samt bidrage til implementeringen af Region Sjællands rygforløbsprogram.
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Barrierer for henvisning til kommunale
sundhedstilbud for DM type 2 og KOL

APO/DAK-E internatet den 9.-10. marts 2012

APO har sammen med praktiserende læge Lars Rytter
kortlagt en række vestegnskommuners borgeres behov
og motivation for at deltage i
kommunale sundhedstilbud.
Der fremkom nogle spændende resultater, rapporten
kan ses på vores hjemmeside.

Der var stor interesse for udviklingsinternatet, som
APO og DAK-E i fællesskab afholdte den 9.-10.
marts på Hotel Vejlefjord. Der var bred repræsentation af politikere, læger, administratorer og læger,
der arbejder med kvalitetsudvikling fra forskellige
positioner. Der blev arbejdet med den ideelle elektroniske audit, audit om urinvejsinfektioner, audit
om medicinseponering og man diskuterede barrierer
for de praktiserende lægers deltagelse i kvalitetsudviklings- eller forskningsprojekter. Et grundigt
referat kan ses på vores hjemmeside. Overenskomstsituationen gør det tvivlsomt, om vi kan nå at gennemføre et lignende internat i foråret 2013.

Lægekonsultationerne i Statsfængslet i
Nyborg

Skuffeprojekter

I samarbejde med fængselslægen i Nyborg Statsfængsel,
Ludvig Dittmann, har APO
kortlagt mere end 1000 konsultationer hos indsatte. Kontaktmønsteret adskiller sig
væsentligt fra det vi ser i
almen praksis, idet medicineringsproblemer og psykiske
problemer er den dominerende kontaktårsag. Rapporten
kan ses på vores hjemmeside.

Audit om diabetes på Færøerne
Første registrering af audit om
diabetes på Færøerne, hvor
langt de fleste praktiserende
læger på øen deltog, blev
afrapporteret den 13. april. Vi
foretog i år 2005 en lignende
audit, resultaterne fra år 2012
adskilte sig ikke væsentligt fra
det vi så i år 2005. Man vil nu
iværksætte forskellige implementeringsaktiviteter og vi
forventer, at en ny registrering
vil finde sted i efteråret 2013.

Den usikre overenskomstsituation for to år siden og
nu, har gjort det betydeligt vanskeligere at søsætte
projekter end vi tidligere har været vant til. Vi har
grydeklare projekter vedrørende urinvejsinfektioner,
nedre luftvejsinfektioner og syrepumpehæmmere
liggende klar, men for at vi tør søsætte dem, må der
være overenskomstmæssige afklaring samt forventning om, at de praktiserende læger har overskud til
at deltage.

Ph.d.-projekter
Malene Plejdrup forsvarede den 12. oktober sit
ph.d.-projekt, som har taget udgangspunkt i HAPPY
AUDIT. Maja Paulsen (hypertension i almen praksis) har netop indleveret sin afhandling og Christina
Ryborg (Øreproblemer hos førskolebørn) gør gode
fremskridt med sit projekt.

Nordisk samarbejde
Der foregik en spændende meningsudveksling på
nordisk APO-møde i Karlskrona i juni, hvor der var
deltagelse fra Danmark, Norge, Sverige, Litauen,
Rusland og Letland.

Publikationer og rapporter
Publikationer og rapporter kan ses på vores hjemmeside www.apo-danmark.dk

November 2012
Anders Munck

