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Baggrund
Luftvejsinfektioner er en af de hyppigste henvendelsesårsager i almen praksis,
og det er den hyppigste årsag til ordination af antibiotika. Studier, som har
sammenlignet ordinationerne af antibiotika i det nordlige og sydlige Europa, har
påvist betydelige forskelle i ordinationsmønstret for behandling af
luftvejsinfektioner. Der er desuden påvist markante forskelle i forbruget af
antibiotika i Europa – det er relativt lavt i de nordiske lande, moderat i de
centraleuropæiske og højst i de sydeuropæiske lande.
Formål
Projektets overordnede formål er at identificere og analysere kvalitetsproblemer i
diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis i såvel Danmark som
internationalt.
Materiale og metode
Projektet knytter sig til et større EU-finansieret forskningsprojekt: HAPPY AUDIT
(Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield And Use of Antimicrobial Drugs In
the Treatment of Respiratory Tract Infections).
I projektet indgår i alt 618 alment praktiserende læger og ca. 33.000
patientkontakter fra henholdsvis Spanien, Argentina, Litauen, Rusland, Sverige og
Danmark.

En audit-registrering (APO-metoden) fandt sted i vinteren 2008. Lægerne
registrerede i 15 dage alle de kontakter, hvor diagnosen var en luftvejsinfektion.
Telefonkontakter samt kontakter i lægevagten var ikke inkluderet.
Fra april til juli 2008 blev der endvidere gennemført en international Delphi
undersøgelse. I alt 27 eksperter fra 13 forskellige lande blev bedt om at score og
vurdere på 58 kvalitetsindikatorer omhandlende diagnostik og behandling af
luftvejsinfektioner. Efterfølgende blev de udvalgte kvalitetsindikatorer vurderet af
danske alment praktiserende læger.
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