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Retningslinjer for brug af klyngemidler     

På baggrund af henvendelser om brug af klyngemidler har parterne (Danske Regioner og PLO) udarbejdet 

følgende overordnede retningslinjer for brug af de udbetalte klyngemidler:  

De formelle rammer for klyngearbejdet:  

Af teksten til OK 18 og OK 22 fremgår følgende formelle ramme for klyngearbejdet:  

• Kvalitetsarbejdet i klyngerne er baseret på data og på arbejdet med forbedringer via brug af data 

 

• Klyngemidler kan anvendes til følgende formål:  

o Mødeafholdelse, lokale og forplejning  

o Honorar til klyngekoordinator og/eller køb af bistand hertil samt praktisk hjælp 

 

• Klyngearbejdet er uhonoreret for klyngemedlemmerne, mens klyngekoordinator og øvrige, der 

bistår denne, kan honoreres for indsatsen 

 

• Understøtning af klyngearbejdet med datatræk, facilitering, implementering mv. kan leveres af KiAP 

og de regionale kvalitetsenheder 

 

Retningslinjer for brug af klyngemidler: 

Parterne er enige om følgende overordnede retningslinjer for brug af klyngemidler. 

Indkøb af udstyr: 

o Klyngemidler kan ikke anvendes til indkøb af udstyr til de enkelte klinikker/klyngens medlemmer – 

hverken klinisk udstyr, medico-udstyr eller individuelt mødeudstyr til brug ved klyngemøder 

o Klyngemidler kan ikke anvendes til køb af klinisk eller medicoteknisk udstyr til klyngen 

o Klyngemidler kan anvendes til indkøb af nødvendigt fælles mødeudstyr, herunder software, AV-

hjælpemidler og lignende til brug under klyngemøderne.  

Indkøb af konsulentbistand:  

o Klyngen må gerne købe ekstern konsulentbistand til forberedelse og afvikling af møder.  

Undervisning og efteruddannelse:  

o Faglig efteruddannelse foregår almindeligvis i øvrige fora (DGE, SGE, PLO-E-kurser), men kan 

koordineres med klyngearbejdet  

 

 



 

 

 

Mødeafholdelse i klyngerne. 

o Mødeafholdelse i klyngen sker med udgangspunkt i de rammer, som er gældende for PLO-E’s møder 

og kurser. Klyngerne opfordres til at anvende de særlige aftaler, som PLO-E har indgået med en 

række mødesteder. PLO-E aftalerne er tilgængelige på KiAP’s hjemmeside.  

o Ved afholdelse af temamøder, internater med overnatning mv. bør klyngerne være særlige 

opmærksomme på den udfordring af lægedækningen, som mødeafholdelsen kan indebære. Disse 

møder bør derfor søges afholdt i forbindelse med en weekend. 


