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APO nu og i fremtiden
Audit Projekt Odense (APO) har gennemføret kvalitetstudviklingsprojekter i almen praksis gennem mere end 25 år. APOs projekter har et ensartet mønster
og består af, at hver deltagende læge eller praksis
registrerer data om hver patient der kommer med en
given tilstand i projektperioden. Registreringen giver
deltagerne mulighed for at reflektere over egen behandlingspraksis og sammenligne den med andres.
Resultaterne diskuteres på et kursus med deltagelse
af eksperter indenfor det givne sygdomsområde. Registreringen foregår så smidigt at den ikke forstyrrer
det daglige arbejde, og projekterne målrettes mod
både læger og personale. Metoden er specielt velegnet til kvalitetsforbedring af hyppigt forekomne problemstillinger i almen praksis.
APO har haft et godt samarbejde med DAK-E, men
har også kunne generere store projekter det sidste år,
hvor datafangst har været nede. Det har vist sig, at
den velprøvede papirregistrering stadig fungerer.
Grundlaget for APOs virke er kvalitetsudvikling baseret på frivillighed og motivation hos deltagerne. Vi
konstaterer at efterspørgslen efter vores projekter er
stigende trods de mange krav til praksis om obligatorisk dokumentation.
Vi vil fortsat stå for den engagerede, frivillige, motiverende kvalitetsudvikling af fagligheden i almen
praksis.

Internat om audit og kvalitetsudvikling på
Vejlefjord d. 30.-31. oktober 2015
Vi afholder et internat de sidste to dage i oktober på
Vejlefjord. Internatet indledes med indlæg fra Anders Kühnau fra Danske Regioner og Christian Freitag fra PLO om deres respektive visioner vedrørende
kvalitetsarbejdet i almen parksis. Frede Olesen vil
give sit bud på, hvorledes almen praksis kan fastholde sin høje kvalitet, endvidere er der fredag formiddag indlæg om det europæiske kvalitetsarbejde. Fredag eftermiddag appelleres til
deltagernes kreativitet med henblik på at skitsere projekter/projektideer. Om lørdagen
kommer der indlæg fra andre aktører i den primære sundhedstjeneste. Der er allerede nu god tilslutning til internatet, men det er
fortsat muligt at tilmelde sig. Se
programmet på www.apo-danmark.dk

Smerteaudit i Region Nordjylland
I foråret gennemførte 36 læger, 5 behandlersygeplejersker samt 38 praksispersonaler en audit om behandling af non-maligne smerter. Såvel læger som
personale registrerede i 20 arbejdsdage udvalgte forhold omkring ordination af medicin til smertepatienter. Projektet blev afsluttet med et velbesøgt kursus i
slutningen af maj. Der fremkom god synergi ved at
både læger og deres personale deltog i såvel registrering som kursus.

APO er i gang med et generationsskifte, og yngre
engagerede praktiserende læger er klar til at viderefører konceptet, der er under fortsat udvikling. Vi
håber de bevilgende instanser vil øge deres støtte til
organisationen, så de mange gode ideer kan realiseres til gavn for almen praksis og deres patienter.
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Audit om den skrøbelige ældre i Region
Hovedstaden inkl. Bornholm og Region
Syddanmark
Godt 100 læger og deres personale gennemførte i
foråret en registrering af kontakter med patienter
over 75 år. Via denne registrering kunne vi bl.a.
kortlægge patienternes skrøbelighedsprofil og deres
medicinering. Specielt på medicinområdet blev der
afsløret betydelige kvalitetsproblemer og disse blev
grundigt drøftet på opfølgningskurserne. Udgangspunktet for projektet var også et forsøg på implementering
af
DSAMs vejledning om
ældre. Vi forventer at projektet også bliver gennemført
i andre regioner.

Audit om billeddiagnostik i Region Syddanmark
Dette projekt er netop igangsat. 4 billeddiagnostiske
afdelinger i regionen vil hver bedømme relevansen
og kvaliteten af i alt 800 henvisninger fra almen
praksis. Der sættes specielt fokus på, om det er den
rette billeddiagnostiske undersøgelse, der ønskes fra
praksis. På et fælleskursus i januar 2016 mellem afdelingerne og praksiskonsulenter i regionen vil man
drøfte, hvorledes man kan kvalitetsforbedre området.

Urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden
Projektet, som er et led i et Ph.d. studie, er i gang og
forløber planmæssigt. Formålet er at optimere diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen
praksis.

Kommende projekter
APO har i øjeblikket adskillige projekter i støbeskeen. Det første projekt, vi forventer at starte allerede i
efteråret 2015, drejer som om behandling med psykofarmaka i almen praksis – og er udviklet i samarbejde med telepsykiatrisk center i Region Syddanmark. I det nye år forventer vi at kunne gennemføre
en audit om behandling med mavesårsmedicin samt
en audit om arbejdsmedicin med fokus på psykiske
arbejdsskader. Disse projekter er under oparbejdelse
ligesom financieringen i det væsentlige er på plads.

Der er fra flere sider udtrykt interesse for at udarbejde en audit om multimorbiditet samt en ny audit om
luftvejsinfektioner – sidstnævnte med elektronisk
beslutningsstøtte. Disse projekter vil blive diskuteret
på vores internat i oktober.

APO og akkreditering
I forbindelse med den forestående akkreditering vil
et af de krav, praksis skal opfylde, være at man arbejder systematisk med kvalitetsudvikling. Dette vil
i betydelig grad være opfyldt, hvis man har deltaget i
et APO-projekt. APO vil også få en rolle i den
forskningsmæssige bearbejdning af effekten af akkreditering.

Internationalt samarbejde
5 lande i Sydamerika har gennemført første del af en
luftvejsaudit identisk med HAPPY AUDIT. De vil i
2016 gennemføre del to mhp. at præsentere resultaterne på WONCA-kongressen i Rio i efteråret 2016.
Jesper Lykkegaard og Anders Munck deltog i april i
EQUIPs årsmøde i Schweitz med en velbesøgt
workshop.

Publikationer
Der er indsendt en artikel til Praktikus om ældreaudit. Artikler om TB/HIV i Ghana og antibiotikaforbruget Island/Danmark ligger til bedømmelse hos
internationale tidsskrifter. Se i øvrigt APOs publikationer på www.apo-danmark.dk.

APOs ledelse
Den nye ledelsesstruktur har nu fungeret et år med
Jesper Lykkegaard som faglig leder og Henrik Rasmussen som IT-ansvarlig. Anders Munck har det
administrative ansvar. Vi satser på at styrke det danske auditnetværk, hvoraf de fleste møder op på internatet på Vejlefjord.
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