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Referat
Hotel Hilton Airport, Kastrup den 7. september 2009

Til stede:

Finn Johansen, Berit Schiøtts-Christensen, Henning Bliddal og Palle Holck

DAGSORDEN:
1.

Videnskabelighed:
a. Hvad har vi?
b. Hvad vil vi have?
c. Hvad kan vi få?

2.

Videnskabelige metoder og projekter?

3.

Samarbejdspartnere?

4.

Columnaprisen

REFERAT:
Ad. 1:
Vi havde en diskussion af tidligere og aktuelle videnskabelige initiativer indenfor den muskuloskeletale
medicin: Individuelle initiativer (f.eks. Lars Remvig’s kappa-studier), institutionelle initiativer (f.eks. Parker
Instituttet) etc.
Der eksisterer et stort potentiale, hvis de ’mange hænder’ og den store population af patienter, der findes
hos selskabets medlemmer i almen praksis, kunne involveres i videnskabelige studier til afklaring af klinisk
relevante muskuloskeletale hypoteser. Problemer er imidlertid at rekruttere og fastholde deltagere i
studier, som belaster den kliniske hverdag, og som kræver en løbende ekstra arbejdsindsat, som ikke altid
lader sig planlægge.
Der er i udvalget enighed om at forsøge at finde veje til at styrke den videnskabelige indsats i selskabet, og
af den vej at styrke selskabets videnskabelige profil.
Ad. 2:
Der udspandt sig en diskussion af forskellige videnskabelige metoder.
Problemet med prospektive studier er, at de oftest kræver en ekstra indsats i hverdagen, som betyder et
ekstra tidsforbrug i forbindelse med patientkontakter, og der er ikke altid nemt at tilgodese i en
praktiserende læges dagsprogram.
Audit-metoden blev diskuteret som et alternativ. Fordelen ved denne metode er, at data kan indhentes
retrospektiv, uden at ’forstyrre’ den enkelte patientkontakt, på et tidspunkt, hvor man efter eget valg
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afsætter tid til det, og hvor det er den enkelte læges journalnotater, som alligevel foreligger, der er kilden.
Palle fremsender en beskrivelse af metoden til udvalgets medlemmer.
Vi foretog en ’brain-storm’ i forhold til anvendelse af audit-metoden til et studie omkring lændesmerter:

Patientens perspektiv:

Lægens perspektiv:

Tilfredshed
Compliance

+/- Tilfredshed
+/- Konfidens
+/- Tidsforbrug
+/- Kursus
+/- Årsmøde
+/- Diplomuddannelse
+/- Selvevaluering

Faglige perspektiv:

Økonomiske perspektiv:

+/- diagnose
 Baggrund
+/- behandling
 Manuel
 Øvelser
 Medicin

+/- Skanning / rtg.
+/- sygemelding
+/- medicin
+/- blodprøver
+/- speciallæge

Det videnskabelige udvalg vil arbejde videre i forhold til ovenstående mhp. en projektbeskrivelse.
Ad. 3:
Samarbejdspartnere:




Selskabets medlemmer
Reumatologer
Fysioterapeuter / kiropraktorer

Ad. 4:
Overlæge Jørgen Riis Jepsen’s kandidatur til Columnaprisen.
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