
Håndtering af covid-19 i klinikken
KiAP har spurgt Lisbeth Boss, klyngekoordinator i Bornholmerklyngen, om hendes 
erfaringer fra det virtuelle klyngemøde, som de afholdt i midten af januar 2021, 
og hvor de tog udgangspunkt i drejebogen om håndtering af covid-19 i klinikken.

På mødet deltog 16 ud af klyngens i alt 25 læger. Uddannelseslæger i fase 2 og 3 
inviteres også til møderne.

Erfaringer
Klyngemødet gik rigtig godt, og der var gode tilbagemeldinger fra deltagerne. 
Materialet fra KiAP var nemt at gå til og meget anvendeligt. Især strukturen med 
spørgsmål, afstemninger og gruppearbejde var god. Fra deltagerne blev grup-
pedebatterne, hvor der deltog ca. fire læger i hver gruppe, meget vel modtaget. 

Der er dog ikke indlagt pauser i programmet, men det bør der være efter 45 
minutter -1 time. 

Teknisk afvikling
Som forberedelse til det virtuelle møde afholdt klyngekoordinatoren og et klyn-
gebestyrelsesmedlem et formøde for at prøve systemet af og lære funktionerne 
godt at kende i den virtuelle platform Zoom. Det var givet godt ud, da det gav et 
overblik og et overskud, der gjorde, at det var meget nemmere at afvikle selve 
klyngemødet. 

For at afvikle mødet nemmest muligt havde klyngekoordinatoren også god hjælp 
af en IT kyndig uddannelseslæge til at hjælpe med at lukke deltagerne ind i 
mødet og oprette dem til break-out rooms og stå til rådighed under mødet, hvis 
nogen fik tekniske problemer undervejs. Det blev dog ikke nødvendigt. 

Udfordringer 
Det var svært at fornemme deltagerne, når mødet afholdes virtuelt. Der mangler 
noget socialt, når der ikke er den normale småsnak mellem deltagerne.

Break-out rooms fungerede rigtig godt med fire deltagere. Der var en enkelt 
gruppe med seks deltagere, og det var for meget. Der skal være tid og plads til, at 
alle kommer til orde. 

Som facilitator får man ikke meget fagligt ud af klyngemødet, fordi der er meget 
teknik, der skal fungere undervejs.

Fremtidig klyngepakke
Tingene ændrer sig hurtigt under corona-pandemien. Så klyngepakken og 
drejebogen om håndtering af covid-19 i klinikken skal justeres løbende. For 
eksempel kan det inden længe blive relevant at drøfte, hvordan vi identificerer de 
svage og sårbare grupper, der står til at blive vaccineret.  

Næste møde
På Bornholmerklyngens næste møde i marts vil gruppen arbejde virtuelt med 
trivsel og arbejdsglæde ud fra KIAP’s klyngepakke med dette emne.
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