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Læge
Hanne
Nørgaard Heje:

Patient evaluation in general practice –
methodological aspects, influence of patient
and GP characteristics and the GPs’
experiences with the evaluations
Ugeskr Læger 2006;168(21):2082

Ph.d.-afhandling
Projektet
bag ph.d.afhandlingenafhavde
til formål at undersøge betydningen
af karakteristika
hos patienter, læger
og praksis for patienters
evalueringer
af deres praktiserende
læge,
lægernes oplevelse og selvoplevede
udbytte af spørgeskemaundersøgelse
deres patienters evalueringblandt
samt betydningen
af anvendelsen
af forskellige metoder
til indhentning
patientevalueringerne.Projektet
blev gennemført
Forskningsenheden
Aarhus
Universitet,
i samarbejde
medafde
lokale
kvalitetsudviklingsudvalg
som en
patienterbesvarelser
tilmeldt
deindgik
deltagende
praktiserende
læger.
Patienterne besvarede
et internationalt standardspørgeskema
tilved
evaluering
af 23 aspekterfor
af Almen
praksis,Praksis,
og lægerne
modtog
efterfølgende
resultatet
egne
patienters
evalueringer. I alt deltog
597landsdækkende
læger fra 12 amter/sygehuskommuner.
48.530 patienters
i analyserne, der viste,i praksis
at evalueringen
af lægerne
var patienter.
associeret Tilgængeligheden
til patienternes alder,
lægeforbrug
ogoplevet
helbred.
Variationer
evalueringerne
af lægernes
ogoplevede
færdigheder
var associeret
til lægens alder og der
arbejdstid,
variationer
i evalueringerne
af tilgængeligheden
var associeret
til antallet
medarbejdere
og antallet
af tilmeldte
i solopraksis
blev
bedredog
endi fortsat
i andreviden
typerom
praksis.
77% afempati
lægerne
etimplementering
udbytte
af patientevalueringerne,
hos 61%mens
afstedkom
ændringer
i praksis. 82%
ville anbefale en kollega
at gennemføre
enafpatientevaluering.Resultaterne
vil kunne
anvendes
ved fremtidig kvalitetsudvikling
af almen
praksis.
Dersom
mangler
hensigtsmæssig
og systematisk
af de individuelle evalueringsresultater
i praksis.

Forf.s adresse: Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C.
E-mail: hh@alm.au.dk
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Bedømmere: Per Hjortdal, Norge, prof., mag.scient.soc. Bjørn Holstein og Per
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Læge Anders Johansen:

Genetic aspects of
pancreatic β-cell dysfunction
in type 1 diabetes, type 2
diabetes and maturity onset
of the young
Ugeskr Læger 2006;168(21):2082

Ph.d.-afhandling
Ph.d.afhandlingen,
som
udgår frafor
Steno
Diabetes
Center,
bygger
publicerede
studier
og 1α.
fokuserer
på den genetiske
baggrund
for »maturity
onset diabetes
theaf
young«
(MODY) og
genetiske
aspekter
af β-MODYcelle- dysfunktion
vedfleste
polygentype 2 (T2D) ogi type
1- diabetes
(T1D).
78
MODYpatienter
blev
undersøgt
variation
i generne,
der
koderpå
fortre
HNF4α, GCK
og HNFVi identificerede
29 forskellige
mutationer
i 38 MODYfamilier.of52%
mutationerne
kun
rapporteret
i danske
patienter.
De
MODYDanmark
således
»private«,
og
en stor andel
af MODYfamilier antages
at have
sygdomsforårsagende
mutationer
i andre
MODYgener
end de nuværende
seks kendte
gener.Varianten
Ala539Thr
i BCHEgenet blev er
undersøgt
for association
med T2D og
prædiabetiske
træk
i 1408mutationer
T2D- patienter
og 4935erglukosetolerante
kontrolpersoner.
Allelfrekvens
og genotypefordeling
var imidlertid
ikke
signifikant
forskellig
i de to
grupper,
varianten
varafveg
ikke associeret
med
BMI eller estimater
af β-børn.
celle-Kombinationen
funktion.Fire T2Dassocierede
polymorfier viste
– IRS1
KCNJ11
Glu23Lys, ?TCF1
Ala98Valtilog
PPARG Pro12Ala
–
blev
undersøgt
i 490 T1Dtransmissionen
PPARG
Alaallellet
heterozygote
forældre
tilog
afficerede
børn
signifikant
frarådgivning
transmissionen
til raske
af egne
og Ipublicerede
enGly972Arg,
signifikant
nedsat transmission
af Alaafficerede
probander.
Samlet
har vi kortlagt
den familier.
genetiskeKun
ætiologi
til MODYafi 38
familier,
for
hvemfra
man
kan optimere
den farmakologiske
behandling
og tilbyde
om risikoen
for diabetiske
senkomplikationer.
40 MODY-data
familier fandt
vi ingen mutationer.
Disse familier
erallellet
vigtige for
identifikationen
af
nye MODY- gener. Vi har vist, at Ala- allelet i PPARG Pro12Ala- polymorfien er associeret med en nedsat risiko for T1D. Det samme allel i PPARG er vist at mindske risikoen for udvikling af T2D.

Forf.s adresse: Børneafdeling L, Amtssygehuset i Gentofte, Niels Andersens vej
63, DK-2900 Hellerup.
E-mail: AdJo@Steno.dk / ANDJOH01@gentoftehosp.kbhamt.dk
Forsvaret fandt sted den 11. maj 2006.
Bedømmere: Niels Tommerup, Rune Weis Næraa og Henrik Vestergaard.
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