
Håndtering af covid-19 i klinikken
KiAP har spurgt Søren Brorson, klyngekoordinator i Gladsaxe Klyngen, om hans 
erfaringer fra det virtuelle klyngemøde, som de afholdt d. 1. februar 2021, og 
hvor de tog udgangspunkt i drejebogen om håndtering af covid-19 i klinikken. 
Mødet varede 1 ½ time.

Erfaringer
Klyngemødet gik rigtig godt, og jeg var overrasket over, hvor nemt det var at 
afvikle et klyngemøde virtuelt. 

Det var en meget stor hjælp for mig som klyngekoordinator, at der var en 
direkte og personlig kontakt til KiAP før mødet, hvor jeg kunne vende forskellige 
spørgsmål, herunder trække på erfaringer fra andre klyngemøder om covid-19 i 
klinikken. Den direkte kontakt gjorde, at forberedelsen var rigtig god og betryg-
gende for mig.

Materialet fra KiAP om covid-19 i klinikken er et meget grundigt støtteredskab 
og var meget anvendeligt. Det er bygget godt op, så man som klyngekoordina-
tor har en klar og præcis ramme for det virtuelle møde. Der er en klar tidsplan, 
afstemninger, breakout rooms samt powerpoints til at afvikle mødet. Udkastet til 
powerpoints kan man selv redigere i, som man ønsker det.

Der er i bund og grund tale om en samlet pakke, der kan tages ned fra hylden, og 
som er klar til at blive taget i brug med det samme. Det er en enorm støtte.

Teknisk afvikling
KiAP’s supportfunktion var en kæmpe hjælp. IT-supporten sørgede for eksempel 
for at lukke deltagerne ind i møderummet, sendte deltagerne i break-out rooms, 
styrede powerpoints og sørgede for en teknisk perfekt afvikling. Jeg var meget 
overrasket over, hvor godt det fungerede, og hvor hurtigt det gik med, at deltag-
erne var fortrolige med systemet. 

Også funktionen med breakout-rooms fungerede rigtig fint. Vi var ca. 5-6 person-
er i hvert rum, og det gav gode drøftelser. Jeg vil næsten sige, at det fungerede 
bedre end ved de fysiske møder.

Jeg vil gerne anbefale, at andre klynger benytter sig af KiAP’s ordning med 
IT-support. Jeg var på forhånd bekymret for den tekniske afvikling, men efter en 
generalprøve, hvor jeg og IT-supporten afprøvede systemet, var jeg meget mere 
rolig. Og på klyngemødet fungerede den tekniske afvikling uden nogen som helst 
problemer.

Næste møde
På det næste møde i Gladsaxe Klyngen i marts vil klyngen arbejde virtuelt med 
trivsel og arbejdsglæde ud fra KiAP’s klyngepakke om dette emne.
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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