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Kvalitetsudvikling i almen praksis anno 2015

Smerteaudit i Region Nordjylland

APO har siden sin dannelse for mere end 25 år siden
været en af de vigtigste drivkræfter for faglig kvalitetsudvikling i almen praksis. Med dannelsen af
Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed (DAK-E),
som er ejet og drevet af PLO og Danske Regioner i
fællesskab, er der udviklet et enestående værktøj til
beslutningsstøtte og kvalitetsudvikling i almen praksis i Danmark. APO og DAK-E har igennem et tæt
samarbejde de senere år forsøgt at kombinere DAKE’s teknikaliteter med APO’s erfaring omkring processer med henblik på at skabe det bedst mulige
værktøj til kvalitetsudvikling for praktiserende læger
i Danmark.

36 læger og 54 praksispersonaler deltager i en audit
om behandling af non-maligne smerter, som finder
sted i Region Nordjylland her i foråret. Såvel læger
og behandlingssygeplejersker
som praksispersonale i skranken registrerer i 20 arbejdsdage
udvalgte forhold omkring ordination af medicin til smertepatienter. Projektet er delvist finansieret af SATS-puljemidler,
og registreringen følges op af
kursusvirksomhed både til læger og personale.

I september 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om
lovligheden af indsamling af data. Som følge heraf
lukkede DAK-E for Sentinel Datafangst, der er det
hjælpeprogram, der er installeret i almen praksis for
at kunne indberette data og lave kvalitetsrapporter.
Datafangst er fortsat lukket ned.

Audit om ældre

Et dataudvalg, der er nedsat af PLO, arbejder med at
definere rammerne for hvordan kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis, i fremtiden kan benytte
elektronisk indsamlede data. Sandsynligvis skal der
også ventes på en ny lovgivning.

Både i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark vil der i foråret blive gennemført en audit om
ældres skrøbelighed og medicinering. Audit er en
udløber af det samarbejdsprojekt, APO og DAK-E
havde i 2014, men på grund af datafangstsituationen
må vi denne gang holde os til en ren papirmodel.
Projektet i år 2014 afslørede, at der især synes at være et kvalitetsproblem i forhold til medicinering af
vores ældre patienter, ligesom vi i højere grad bør
tage patienternes skrøbelighedsprofil i betragtning,
når vi behandler vore ældre patienter.

APO og DAK-E vil fortsætte deres tætte samarbejde, men lige her og nu er den eneste mulighed for at
gennemføre faglige kvalitetsudviklingsprojekter, at
de gennemføres via ”gammeldags” papirregistrering.
Nedenfor nævnes de projekter, der gennemføres i
foråret 2015.
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Audit om billeddiagnostik i Region Syddanmark
I foråret gennemføres en audit om billeddiagnostik i
de fire sygehusområder i Region Syddanmark. Projektet har karakter af et pilotprojekt, hvor det i første
omgang er de modtagende billeddiagnostiske afdelinger, der vurderer relevansen af de modtagende
henvisninger - specielt med henblik på, om det er
den relevante billeddiagnostiske undersøgelse, der
bedes om.

Workshop den 23.-24. oktober 2015
APO planlægger at afholde en workshop den 23.-24.
oktober med det formål at diskutere, hvorledes kvalitetsudvikling med APO-metoden bedst kan udvikle
sig samt komme med idéer til nye projekter.
APO’s nye netværk er den naturlige målgruppe, men
i den udstrækning der er plads, vil alle interesserede
være velkomne. Der vil før sommerferien udgå invitation til workshoppen.

Urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden

APO og akkreditering

Det planlagte projekt om kvalitetsforbedring af urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden er nu i gang
med pæn deltagelse. Projektet er et led i et ph.d.studie.

Det er vigtigt for APO at understrege, at deltagelse i
APO-projekter er baseret på motivation og frivillighed. Omkring den forestående akkreditering vil et af
de krav, praksis bliver mødt med, være at praksis
skal demonstrere, at man arbejder systematisk med
kvalitetsudvikling i en eller anden form. I denne
sammenhæng vil det kunne indgå i akkrediteringen,
at man har deltaget i et APO-projekt. Det er i midlertidig vigtigt for APO at fastslå, at det der skal motivere praktiserende læger til at deltage i APOprojekter er faglig nysgerrighed – og det skal altid
være baseret på frivillighed.

TB hos HIV-smittede i Ghana
Læge Stephanie Bjerrum har nu gennemført anden
registrering i en audit, der som i et led i hendes
ph.d.-projekt skal kortlægge forekomsten af tuberkulose hos HIV-smittede i Ghana. Stephanie oplyser, at
der er stor interesse for auditmetoden i landet, hvad
der måske kan resultere i nye projekter.

HAPPY AUDIT i Sydamerika
Projekter i planlægningsfasen
De danske kiropraktorer planlægger en landsdækkende audit om udredning og behandling af nakkeproblemer. Vi håber, at undersøgelsen kan blive
gennemført i efteråret 2015. Der er interesse om at
gennemføre en audit og kortlægge problemer omkring FMK. En audit om arbejdsmedicin, hvortil der
er bevilliget midler, må sættes i bero indtil situationen omkring datafangst er afklaret.

Dansk auditnetværk i almen praksis
I slutningen af november måned var der stiftende
møde i det nyetablerede danske auditnetværk for almen praksis. Netværkets formål er primært at generere projektidéer og koordinere auditprojekter, der
finder sted i flere regioner. Netværket samles i efteråret – se nedenfor.

Gloria Cristina Cordoba Currea har i samarbejde
med Lars Bjerrum gennemført en pendant til HAPPY AUDIT i en række lande i Sydamerika. Der synes at være stor interesse for projektet, som får en
del to i 2016.

Ny ledelsesstruktur i APO
APO ledes for fremtiden af en koordinationsgruppe
bestående af lægerne Jesper Lykkegaard, Henrik
Prinds Rasmussen og Anders Munck. Jesper Lykkegaard er faglig leder, Henrik Rasmussen har ansvaret
for udvikling af elektronisk audit og Anders Munck
er administrativ leder.
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