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Vellykket 25 års jubilæum
APO’s 25 års jubilæum blev markeret ved et velbesøgt symposium på Syddansk Universitet i Odense
den 13. juni. Her var indlæg om idéen til audit efter
APO-metoden, processen i audit, det nordiske auditnetværk, det store EU-projekt ”HAPPY AUDIT”
samt indlæg om hvorledes kvalitetsudvikling og
forskning kan støtte hinanden. I slutningen af symposiet var der indlæg, der kom med overvejelser om,
på hvilken måde APO-konceptet kan overføres til
den nye fagre elektroniske verden.
Ved slutningen af symposiet blev der udleveret et
jubilæumsskrift, der blev meget vel modtaget af forsamlingen. Eksemplarer af jubilæumsskriftet kan rekvireres hos APO eller downloades på vores hjemmeside:
www.apo-danmark.dk
Efter symposiet var der udlevering fra Magda og Svend
Aage Friederichs mindeleget,
og jubilæet blev afsluttet med
en hyggelig festmiddag.

Genetablering af et dansk netværk for
auditprojekter
APO har siden 1995 haft et landsdækkende netværk
– først med repræsentanter for alle amter og senere
for alle regioner. Én gang årligt har dette netværk
været samlet til internat, og mange af APO’s projekter udspringer af idéer fremkommet på dette internat
(det sidste var i 2012). På grund af overenskomstsituationen har netværket været ”hvilende” de sidste to
år. Med nye muligheder for landsdækkende audit via
IT-baseret pop-up skønner vi, at der igen er et øget
behov for koordinering af kvalitetsudviklingsprojekter mellem regionerne og for at gennemføre interregionale projekter. APO og DAK-E har udviklet et
tæt samarbejde og besidder i fællesskab ekspertise til
at rådgive omkring, udvikle og gennemføre den nye
form for audit.
Vi har inviteret hver region til at udpege to læger til
netværket og har samtidigt inviteret DSAM og
PLO’s efteruddannelse til hver at besætte en plads.
Første møde i netværket er fastsat til torsdag den 20.
november kl. 14-17 i Odense.

Metodeudviklingsprojekt om
”Den ældre patient”
APO og den nye overenskomst
Efter den betydelige opbremsning af kvalitetsudviklingsaktiviteter i forbindelse med de sidste to års
usikkerhed på overenskomstområdet håber vi, at den
nye overenskomst kan medføre en normalisering af
situationen og medfølgende øget aktivitet. Vi kan da
også allerede nu spore en betydelig interesse for igen
at komme i gang med projekter og forventer i løbet
af 2015 igen at komme op i fuld gear.

Projektet var et samarbejdsprojekt med DAK-E,
hvor vi kombinerede DAK-E’s teknik med
principperne i APO audit. Projektet havde karakter
af et pilotprojekt, og 20 deltagende praksis registrerede i foråret 2014 alle deres konsultationer med
patienter på 75 år og derover via en simpel pop-up. I
alt blev der registreret 2238 patienter, 1138 før et
midtvejsmøde og 1100 efter et møde. Der foreligger
meget snart en endelig rapport og evaluering, som
kan downloades på vores hjemmeside. Projektet har
givet inspiration til et lignende projekt, som vil blive
afviklet af Region Hovedstaden i vinteren
2014/2015.
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Audit om billeddiagnostik for kiropraktorer
I forlængelse af et vellykket tværfagligt rygprojekt
med deltagelse af praktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer har praktiserende
kiropraktorer i Region Sjælland gennemført et
projekt om billeddiagnostik af columna lumbalis.
Projektet er et led i en større evaluering af effekten
af nationale guidelines vedrørende
billeddiagnostik for kiropraktorer.
Resultaterne blev præsenteret på et
opfølgningsmøde i maj og vil igen
blive præsenteret på kiropraktorernes landsmøde i København i
november.

Audit om luftvejsinfektioner i Region Sjælland og Region Syddanmark
I foråret blev der gennemført en
audit om luftvejsinfektion i såvel
Region Sjælland som Region Syddanmark med i alt 125 deltagere.
Audit blev afsluttet med velbesøgte
kurser. I forbindelse med audit blev
der gennemført en papir spørgeskemaundersøgelse af de inkluderede patienters forventning og
viden om luftvejsinfektioner og
antibiotika. Undersøgelsen blev
forestået af læge, ph.d. Malene
Plejdrup Hansen, som netop er
tiltrådt et toårigt stipendiat i
Australien, hvor hun også skal
arbejde med luftvejsinfektioner og
antibiotika.

Diabetes på Færøerne
Som opfølgning på en lignende audit for to år siden
gennemførte 14 praktiserende læger på Færøerne en
ny audit om diabetes i almen praksis. Audit blev
afrapporteret på et kursus i april,
hvor professor Annelli Sandbæk fra
Almen Medicin i Aarhus var med
som underviser. Audit afslørede
nogle meget tilfredsstillende forbedringer og opfølgningskurset gik
særdeles tilfredsstillende.

Igangværende og kommende projekter
TB hos HIV-smittede i Ghana
Læge Stephanie Bjerrum er i gang med et ph.d.studie på forekomst af tuberkulose hos HIV-smittede
i Ghana. Har gennemført første auditregistrering i en
række sundhedscentre og har i samarbejde med Lars
Bjerrum afholdt første opfølgningsmøde.
Urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden
Ligeledes som et led i et ph.d.-studie forberedes en
audit om urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden.
Projektet har en ret kompliceret logistik, der foretages snarest en pilotregistrering.
Ældreprojekt i Region Hovedstaden
I løbet af vinteren 2014/2015 vil man i Region Hovedstaden gennemføre et projekt om ”Den ældre patient” inspireret af det projekt, der netop er gennemført i Region Syddanmark.
Smerteprojekt i Region Nordjylland
I efteråret vil de nordjyske læger få tilbudt et projekt
om smertebehandling i almen praksis. Projektet forberedes til et samarbejde mellem Nord-KAP, DAKE og APO.
Projekt om arbejdsmedicin i almen praksis
APO har fået bevilling til at gennemføre et projekt
om arbejdsmedicin i almen praksis, som vil blive
gennemført i samarbejde med de arbejdsmedicinske
afdelinger i Odense og Esbjerg formentligt i år 2015.
Der arbejdes endnu på udformning af projektet.

Ny organisation i APO
Med henblik på at styrke APO’s organisation er der
dannet en koordinationsgruppe bestående af praktiserende læge, seniorforsker, ph.d. Jesper Lykkegaard, Vejle, praktiserende læge, souschef i DAK-E
Henrik Rasmussen, Kolding og APO’s leder Anders
Munck. Jens Damsgaard er fortsat med på sidelinjen.
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