NYT

Nr. 1 – april 2016

APO nu og i fremtiden

Rationel billeddiagnostik i almen praksis

Audit Projekt Odense (APO) er kommet godt ind i
2016 med mange aktiviteter, der pågår aktuelt, og
mange projekter, der er i støbeskeen.

I januar afsluttede vi et projekt om rationel billeddiagnostik i almen praksis. Fire billeddiagnostiske afdelinger i Region Syddanmark blev bedt om at vurdere i alt 785 henvisninger fra almen praksis. Den
visiterende radiolog blev bedt om at vurdere hvorvidt oplysningerne på henvisningen var relevante for
den givne undersøgelse, om oplysningerne var udtømmende, om billeddiagnostik var relevant ud fra
oplysningerne samt om den henvisende læge havde
valgt den optimale modalitet. Resultaterne, der
overvejende var positive,
kan ses i rapporten på vores
hjemmeside. De gav anledning til en frugtbar diskussion på opfølgningsmødet.
Udover anbefalinger om
kvalitetsforbedring af henvisninger kan audit måske
også bane vej for et mere
ensartet tilbud fra de billeddiagnostiske afdelinger til
almen praksis i Region
Syddanmark.

Internatet om audit og kvalitetsudvikling på Vejlefjord ultimo oktober 2015 var velbesøgt og gav ideer
til flere nye projekter. Vi havde besøg af både PLO’s
og DSAM’s formand samt formanden for Danske
Regioners takstnævn, der hver især gav deres bud
på, hvad de forventede sig af fremtidens kvalitetsarbejde. Alle så APO som en vigtig medspiller i det
arbejde, der forestår. Læs det udførlige referat af internatet på vores hjemmeside www.apo-danmark.dk
Situationen omkring dataindsamling i almen praksis
er stadig uafklaret, og der synes ikke at være udsigt
til en snarlig løsning.
APO ser mange fordele i elektronisk dataindsamling
og har i de forløbne år gennemført flere vellykkede
projekter med anvendelse af DAK-E’s sentinelmodul. Vi har dog også konstateret nogle svagheder –
bl.a. ses det paradoks, at der tilsyneladende sker færre registreringer af et givent emne, når indrapporteringen sker elektronisk end når det foregår på papir.
Det kunne tyde på, at papiret i sig selv er mere opmærksomhedsskabende end en pop-up, men måske
er det bare et overgangsfænomen. De gange vi har
spurgt, foretrækker de fleste læger den elektroniske
registreringsform, så vi håber der snart viser sig en
løsning. Indtil da gennemfører vi vores projekter på
det velafprøvede auditskema på papir.

Audit om urinvejsinfektioner i region
Hovedstaden
I marts blev en audit om
udredning og behandling af
urinvejsinfektioner i Region Hovedstaden afsluttet
med to velbesøgte kursusdage for deltagerne. Audit
var led i et større projekt
om samme emne og resultaterne indgår i et Ph-D
projekt. Se rapporten på vores hjemmeside.
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Audit om psykofarmaka i almen praksis med
fokus på opfølgning og hjertekarsygdom.
50 læger og 40 praksispersonaler i Region Syddanmark deltog i denne audit, der blev gennemført i
samarbejde med Psykiatriens Medicinrådgivning i
regionen, der er finansieret via SATS-puljemidler.
I en 4 ugers periode i efteråret 2015 registrerede lægerne alle patienter i deres konsultation, der blev behandlet med psykofarmaka og praksispersonalet registrerede alle patienter, der ringede med henblik på
at få fornyet en recept på psykofarmaka. Lægerne
registrerede i alt 1714 patienter, praksispersonalet
803 patienter. Auditten gav et godt overblik over
hvilke sygdomme, de forskellige psykofarmaka bruges til, og hvordan der følges op
på hjertekarrisikoen hos patienterne i de deltagende praksisser.
Audit blev afsluttet med et velbesøgt kursus – resultaterne af
audit kan ses i rapporten på vores hjemmeside.

Audit om luftvejsinfektioner almen praksis
– landsdækkende pilot projekt
På APOs internat arbejdede en gruppe med at udarbejde et nyt prospekt for en luftvejsaudit, som jo har
været et af APOs gennemgående temaer i mere end
20 år. Gruppen ønskede at kortlægge praksis samlede aktivitet i forhold til patienter med luftvejsinfektioner. I den nye audit skal således både læger, behandlersygeplejersker/praksispersonale samt sekretærer i skranken registrere deres aktiviteter. I alt 13
praksis repræsenterende alle landets regioner deltager i en pilotregistrering i april med henblik
på at optimere undersøgelsen. Vi
håber den kan tilbydes alle landets læger til næste vinter – selvfølgelig under forudsætning af at
regionernes kvalitetsudviklingsudvalg nikker ja til at støtte projektet.

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.

Audit om stress
Vi har gennem et par år arbejdet på at udføre en audit om arbejdsbetingede lidelser i almen praksis.
Udviklingen gennem de sidste årtier har imidlertid
vist at hyppigheden af klassiske arbejdsbetingede lidelser (bevægeapparat, opløsningsmidler mm.) er
stærkt faldende, hvorimod psykisk betingede arbejdsudløste lidelser er i stærk fremgang. På internatet i efteråret udarbejdede en gruppe derfor en projektprotokol med sigte på audit om arbejdsbetinget
stress i almen praksis. Denne audit er allerede søsat i
Region Syddanmark, hvor den blev udbudt til 50 læger. Imidlertid meldte der sig 66
læger fra 38 praksis til audit, og
vi har heldigvis mulighed for at
optage alle, der nu er i færd med
at registrere på baggrund af en
journalgennemgang. Der er planlagt opfølgningskursus i begyndelsen af juni.

Audit om syrepumpehæmmere
Til efteråret udbydes en audit om syrepumpehæmmere til lægerne i Region Syddanmark og forhåbentlig også andre regioner

Andre projekter
Der er ganske mange projekter i støbeskeen – flere
med udspring i ideer opstået på internatet i efteråret.
Vi har gang i emner som defensiv lægeadfærd, medicingennemgang og seponering, funktionelle lidelser mm. Desuden projekter rettende sig mod kiropraktorer og fysioterapeuter.

Medarbejdere
Speciallæge i almen medicin, adjunkt, Ph-D Merethe
Andersen, Silkeborg, er pr. 1. januar ansat som projektmedarbejder.

Kommende møder i APOs nærværk
Vi planlægger et dagmøde for vore netværk i det tidlige efteråret 2016 samt et nyt internat den 10.-11.
marts 2017 – Hotel Vejlefjord er reserveret.
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