
Eksempel fra Vesterhavsklyngen

Klyngenetværket styrker vores erfaringsudveksling

Interview med Anette Partsch, klyngekoordinator for Vesterhavsklyngen

Fakta om klyngen: Omfatter 19 læger i Varde Kommune. Holder tre aftenmøder om året. 
Opgaven som klyngekoordinator deles af de syv læger i Anette Partsch’s praksis.

Hvem har I arbejdet sammen med som klynge? 
Vi har haft besøg af folk fra kommunen. Det var et emne om opsøgende og opfølgende 
hjemmebesøg, hvor vi havde akutteamet og visitationen inde over. Og så har vi haft Ordiprax, og sidst 
har vi haft regionen ude at fortælle om de nye paragraf 2-aftaler. 

Hvad er næste tema?
Vi har lige lavet en aftale med kommunen om, at de kommer og fortæller om faldtendens og ældre 
mennesker og ordinering. Så der kommer de fra kommunen, og så kommer der en geriater med ud og 
fortæller lidt om, hvad der sker i kroppen, og hvad vi skal være opmærksomme på. Vi skal høre om, 
hvad vi skal være opmærksomme på, når vi tager på hjemmebesøg.

Hvordan fungerer det konkret, når I har oplægsholdere ude?
Vi sender et oplæg til dem om, hvad vi gerne vil høre om – en problemformulering. Ud fra det holder 
de så et oplæg, hvor vi stiller spørgsmål bagefter. Og så kigger vi på, hvordan vores samarbejde 
fungerer, og om vi kan ændre noget i det.

Hvad har I fået ud af jeres klyngemøder?
Vi er selvfølgelig blevet klogere på, hvordan vores oplægsholdere arbejder. Men vi har også talt 
meget om, hvordan vi gør i de forskellige praksis. Vi får noget videndeling og nogle erfaringer fra de 
andre om, hvordan man måske kan organisere sig. Der er jo ingen grund til, at alle opfinder den dybe 
tallerken. Rent samarbejdsmæssigt fungerer det super fint. Vi kommer til at se hinanden mere som 
sparringspartnere. De fleste er blevet positivt overrasket over, at hvis vi selv vil, så er der faktisk rigtig 
mange samarbejdspartnere, der også gerne vil være med til, at vi får styrket kvaliteten.

Hvad har I målt på indtil nu?
Vi har målt på Ordiprax, på paragraf 2-aftaler og på de opsøgende hjemmebesøg. Vi har målt på de 
forskellige praksis i forhold til, hvor vi ligger henne. Det var ret givtigt for os alle sammen. Jeg tror, 
vi alle blev ret overraskede over, at vi lå, hvor vi lå. Og vi har aftalt, at vi med alle emner skal lave 
opfølgninger på det, så vi kan se, om det ændrer noget, at vi har snakket om det. 

Har I fået stillet data til rådighed udefra til brug i klyngen?
Ja, på Ordiprax. Og kommunen har også været inde at trække noget data, hvor de fx har kunnet se, at 
de har kodet et besøg som et opfølgende besøg og så sammenlignet med, om vi også har kodet det 
som et opfølgende besøg. På paragraf 2 har min kollega Britta trukket data med hjælp fra regionen. 


