Drejebog for afholdelse af klyngemøde med en kombination af virtuel og
fysisk deltagelse

Introduktion
Denne drejebog er udarbejdet med inspiration fra Praksisklyngen Skanderborg, som måtte
aflyse sit planlagte møde i maj 2020 grundet COVID-19. I bestyrelsen var man enige om at
forsøge at gennemføre mødet på en anden måde. Bestyrelsen var af den opfattelse, at
deres kollegaer meget gerne ville mødes fysisk – om end i sikre COVID-rammer – fordi det
sociale aspekt også er et vigtigt element i klyngearbejdet. Resultatet af disse overvejelser
blev et klyngemøde, hvor man kombinerede fysisk deltagelse i mindre grupper og virtuel
plenumundervisning. Nedenfor kan du læse om, hvad klyngen planlagde og erfarede før,
under og efter mødet.

Før mødet
1. Program udarbejdes (se nedenfor)
2. Invitation til at holde en præsentation om klinikkens erfaringer med COVID-19 i
hverdagen udsendes til klyngens medlemmer
3. For at høre nyt fra PLO-K og de regionale og kommunale praksiskonsulenter blandt
klyngemedlemmerne inviteres disse til at komme med korte nyheder
4. Data rekvireres hos regionen:
a. Opfølgning på sovemedicin og beroligende medicin
b. Opfølgning på øjenbetændelsesdata og
c. Ny opgørelse på brug af peroral antibiotika i 2. kvartal 2019 og 2020.
5. Information om hvor data kan findes (i klyngens Medibox) udsendes sammen med
invitation og tilmeldingslink (doodle)
6. I invitationen orienteres samtidig om gruppedannelse. De enkelte læger skal via
doodlen tilkendegive om vedkommende selv vil danne en gruppe med andre, eller
om vedkommende vil tildeles en gruppe. Grupperne er på 5-8 deltagere. Hver
gruppe:
a. Skal vælge en gruppeleder til at stå for det praktiske inkl. ordstyrer,
forplejning og referat
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b. Skal selv vælge data blandt de fremsendte (eller andre, der findes mere
relevante for gruppen)
7. I doodlen skal hver læge svare på:
a. Deltager
b. Deltager ikke
c. Sørger selv for gruppedannelse
d. Vil gerne placeres i gruppe
e. Er UA eller vikar (skriv praksisnavn)
8. N.B: Hvis koordinator skal stå for gruppedannelse tages hensyn til, hvor praksis er
placeret, praksisform, gruppestørrelse og med fokus på, at læger fra samme praksis
deltager i den samme gruppe.
Under mødet
Tidspunkt

Indhold

16.45 – 17.00

Virtuel velkomst

17.00 – 17.45

Virtuelle præsentationer fra 3 klyngemedlemmer om klinikkens erfaringer
med COVID-19 i hverdagen

17.45 – 18.15

Virtuelt nyt fra PLO og praksiskonsulenter

18.15 – 18.30

Virtuel intro til databaseret gruppearbejde (drøftelse af data om
benzodiazepiner, øjenbetændelse og antibiotika)

18.30 – 19.30

Gruppearbejde, hvor gruppen sidder fysisk sammen – i praksis, i privaten, i et
mødelokale

19.30 – 20.00

Virtuel opsamling og evaluering af mødeformen

N.B: Det er muligt at få support om brug af Zoom fra KiAP. Skriv til klynger@kiap.dk.

Efter mødet
Grupperne skal indrapportere følgende til klyngekoordinatoren efter mødet i chatten eller i
gruppens referat, der lægges i Medibox:
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1.
2.
3.
4.
5.

Emnevalg (kan være forskelligt fra praksis til praksis i gruppen)
Motivation for emnevalg
Hvilke data så I særligt på?
I hvilken grad synes I data var fyldestgørende til jeres brug?
Hvilken indsats mener I:
a. Har haft betydning eller
b. Skal igangsættes
for at opnå forandring (en) i praksis til gavn for kvalitet i behandling og/eller gavn for
patienten og/eller bedre trivsel hos lægen _______________________?
Gruppen ønsker at evaluere emnet om: _________________________ på følgende
måde:________________________
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