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Annonce

DEBAT

Danmark som foregangsland og
diabetes som modelsygdom
Flertallet af patienter med type 2 diabetes vil blive behandlet af praktiserende læger, og

derfor skal vi igen have fart på data-arbejdet, skriver praktiserende læge.

Birgitte Ries Møller | 04/10/2019

Del dette: Twitter Facebook 

Almen praksis er udfordret. Alligevel har det aldrig været vigtigere end nu at dokumentere,

at vi har verdens bedste almen praksis, og at vi er særdeles udviklingsparate, og at vi

derfor på forsvarlig vis kan overtage hele sygdomsområder fra sygehussektoren.

Vores udgave af almen praksis i Danmark er internationalt anerkendt blandt andet for at

sikre kontinuitet i patientforløb samtidig med, at vores kvalitet er på et internationalt højt

niveau. Disse egenskaber er i høj grad efterspurgt af samfundet og patienterne, især de

syge og gamle. Det er derfor oplagt, at vi skal kæmpe for vores almen praksis overlevelse.

Som praktiserende læge og koordinator på Danish Centre for Strategic Research in Type 2

Diabetes (DD2) vil jeg gerne fortælle om centeret og argumentere for, hvorfor vi skal den

vej i almen praksis. DD2 ligger fysisk i Odense, men er et uafhængigt nationalt

forskningscenter, som finansieres både af Novo Nordisk Fonden, og af Danske Regioner.

Ikke kun eliteklinikker
Med OK18 fik vi behandlingsansvaret for type 2 diabetes. Flertallet af patienter med type 2

diabetes vil derfor primært blive behandlet af os praktiserende læger. Det er selvfølgelig

et stort ansvar, vi som fag har påtaget os, men forskning har dokumenteret, at vi i almen

praksis er særdeles gode til at behandle diabetes.
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Vi skal igen have fart på data-arbejdet omkring vores kvalitet, hvor vi blandt andet kan give

os i kast med diabetes i klyngerne. Dermed bliver kvalitetsarbejdet noget, der hører

hjemme i alle klinikker i Danmark og ikke som i gamle dage kun i ”eliteklinikker”, som havde

et særligt overskud.

Forskning er vi ikke så vant til at se som en fast integreret del af hverdagen, men måske er

det fordi, mange af os primært har set forskning som elitært, virkelighedsfjernt, dyrt og

besværligt, mens gevinsterne for patienterne, vores praksis og fag har været knap så

fremtrædende. Det er det, jeg gerne vil pege på med denne artikel.

Levere data
DD2 og Danske Regioner har underskrevet en aftale om, at ydelsen (som er information,

registrering i WebReq og blodprøver ved debut op til 2 år) til DD2 kan afregnes i hele

Danmark, samt at blodprøver kan modtages i hele Danmark på alle laboratorier.

Vi vil kunne levere data tilbage til praktiserende læger på: 1) hvilken undertype

diabetespatient har, 2) hvilken medicin, som anbefales, 3) hvor syge patienterne er ved

debut, 4) hvilke komplikationer de har og meget mere, som vi kan udvikle i fællesskab, hvis

det efterspørges.

Da DD2 er et forskningsprojekt med godkendelserne i orden, er det muligt at lave

rapporter, også med andre registre end RKKP.

Vi vil også give praktiserende læger information tilbage om ny viden, der er genereret

omkring diabetes, og som hurtigt kan implementeres i almen praksis.

Praktiserende læger har også let mulighed for efter ansøgning at forske i DD2, og de

almenmedicinske forskningsenheder vil gerne levere faglig sparring dertil.  Fonden for

almen praksis, der råder over mange midler til praksisnær forskning for praktiserende

læger, kan søges for supplerende midler.

Hvor skal vi hen?
Det er vores ambition, at det at forske bliver en integreret del af hverdagen i almen

praksis. Forskningen skal ind i hverdagen – det skal være nemt –, det skal være relevant,

og vi skal tage ansvaret derfor og ejerskab dertil.

Det er vores ambition, at alle praktiserende læger, og også alle patienter med type 2

diabetes skal med. Først da bliver det rigtigt sjovt. Da kan vi sige noget om, hvem der har

den højeste risiko, hvem der skal have intensiv behandling, og hvem der måske har så lille

en risiko, at de slet ikke skal behandles medicinsk.

Slutteligt skulle det gerne ende med, at Bermudatrekanten, som arbejdet rundt om

patienten ofte bliver beskrevet som, i stedet bliver til en ring om patienten, hvor vi alle

deler data og viden med hinanden til gavn for udvikling af ny behandling og til gavn for

patienten.
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Birgitte Ries Møller
praktiserende læge og koordinator i Danish Centre for Strategic Research in Type 2

Diabetes, Fiona Lægerne, Odense
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