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Betydelig aktivitet trods usikker overenskomstsituation

Metodeudviklingsprojekt om
”Den ældre patient”

Den usikre overenskomstsituation, som snart er
bestået i to år, har betydet en betydelig opbremsning i kvalitetsudviklingsaktiviteter både
centralt og decentralt. På trods af at situationen
endnu ikke er afklaret er det meget tilfredsstillende, at APO her efter jul kunne iværksætte
flere større projekter.
Vi fornemmer dog stadig, at vores kollegaer er
meget afventende med at kaste sig ind i ressourcekrævende aktiviteter. På den baggrund håber
vi meget, at overenskomstsituationen snart bliver løst. Derefter må en masse opsparet energi
kunne slippes løs.
APO har fortsat som ambition at manifestere sig
som et landsdækkende projekt, der kan udvikle
og gennemføre kvalitetsudviklingsarbejde i tæt
samarbejde med regionernes kvalitetsudviklingsudvalg. Vi har også fortsat et godt internationalt netværk og kan med tilfredshed konstatere, at vores ekspertise fortsat efterspørges udefra.
Den store udfordring er at udarbejde nye koncepter, hvor de meget store muligheder i datafangst og DAMD udnyttes bedst muligt under
iagttagelse af de erfaringer, APO har høstet
igennem de sidste 25 år.
Vi har oparbejdet et meget tæt og tillidsfuldt
samarbejde med DAK-E og håber efter en ny
overenskomst at dette kan udmønte sig i en
samarbejdende organisation, som kan give råd
og vejledning til regioner og mindre grupper af
læger, som ønsker at lave projekter baseret på
datafangst.

I samarbejde med DAK-E er vi nu i fuld gang
med et pilotprojekt, der søger at anvende DAKE’s teknik og principperne i APO audit. Vi har
udarbejdet en simpel pop-up, der på en meget
nem måde beskriver ressourcerne hos 75+ årige,
der møder op i konsultationen.
Via én måneds registrering får praksis et godt
overblik over ”skrøbelighedsprofilen” hos de
ældre patienter ligesom der via udtræk fra
DAMD vil blive fokuseret på medicineringen af
samme patientgruppe. De første resultater af
registreringen præsenteres på et opfølgningsmøde den 25. marts i Middelfart, hvor der også er
deltagelse af ældreforskerne professor Kaare
Christensen og overlæge Karen AndersenRanberg. Efter mødet vil praksis blive tilbudt
konsulentbesøg af medlemmer af projektgruppen med henblik på diskussion af, hvorledes
resultaterne kan bruges til kvalitetsudvikling
internt i praksis.
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Audit om luftvejsinfektioner i
Region Sjælland og Region Syddanmark
Lidt forskudt for hinanden gennemføres her i
foråret en audit om luftvejsinfektioner i Region
Sjælland og Region Syddanmark.
Lægerne kan vælge om de vil registrere via popup i DAK-E eller på papir. Der er god tilslutning
i begge regioner.
Audit om luftvejsinfektioner har været et af
APO’s kerneprodukter i de snart 25 år, vi har
eksisteret. Kulminationen var
”HAPPY AUDIT”, som omhandlede luftvejsinfektioner og
havde deltagelse af 600 læger
fra 6 forskellige lande.
Der vil blive afholdt opfølgningskurser i Region Sjælland
i april/maj og i region Syddanmark i maj/juni.

Danske patienters forventninger og viden
om luftvejsinfektioner og antibiotika
I forbindelse med aktuelle audit om luftvejsinfektioner udføres en spørgeskemaundersøgelse
af patienters forventninger til konsultationen og
deres viden om infektioner og antibiotika. I
tillæg til den elektroniske audit vil patienter over
18 år blive adspurgt om de vil udfylde et spørgeskema. Tidligere studier har vist, at læger tror, at
patienterne ønsker en recept på antibiotika –
mens patienterne faktisk blot ønsker en grundig
undersøgelse og information af lægen.
Læge, ph.d. Malene Plejdrup Hansen er koordinator for spørgeskemaundersøgelsen.

Audit om HIV og TB i Ghana
En aktivitetsregistrering på et HIV-center i Ghana, hvor man vil undersøge i hvilken udstrækning HIV og TB er associerede. Projektet forventes påbegyndt i første halvår af 2014, og er et
led i læge Stephanie Bjerrums ph.d.-studie

Audit om billeddiagnostik for kiropraktorer
En stor del af de praktiserende kiropraktorer i
Region Sjælland er i øjeblikket i gange med et
auditprojekt om anvendelse af billeddiagnostik.
Projektet skal ses dels som en forlængelse af det
vellykkede tværfaglige rygprojekt, vi gennemførte sidste år, dels som et led
i implementeringen af et sæt
nationale vejledninger, der
netop er udarbejdet for kiropraktorers anvendelse af
billeddiagnostik. Registreringen finder sted i februar/marts
2014 og vil blive afrapporteret i juni.

Projekt om arbejdsmedicin i almen praksis
APO har fået bevillig til at gennemføre et projekt om arbejdsmedicin i almen praksis, som vil
blive gennemført i samarbejde med de arbejdsmedicinske afdelinger i Odense og Esbjerg i
efteråret 2014.

Nordisk Kongres
APO var velrepræsenteret på Nordisk Kongres i
Tampere, hvor vi forestod to symposier og havde tre frie foredrag. Kongressen var i øvrigt
særdeles udbytterig og vel tilrettelagt.

APO’s 25 års jubilæum den 13. juni 2014
Fredag den 13. juni kl. 14-17 markerer APO sit
25 års jubilæum med et symposium på Syddansk
Universitet i det store auditorium i WP 25.
Symposiet vil indeholde indlæg fra tidligere og
nuværende samarbejdspartnere fra ind- og udland. I forlængelse af symposiet vil uddelingerne
fra Magda og Svend Aage Friedrichs mindelegat
finde sted.
Se mere på APO’s hjemmeside:
www.apo-danmark.dk
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