
VIRTUEL KLYNGEPAKKE 
OM HÅNDTERING AF  
COVID-19 I KLINIKKEN



   

1 

 

Virtuel klyngepakke om håndtering af COVID-19 i klinikken 
(1-2 times møde med brug af Zoom afhængigt af, hvor mange temaer, I ønsker at 
arbejde med) 
 

 

Introduktion 

Det har været en stor opgave for almen praksis at håndtere COVID-19 i klinikken. Hverdagens 
arbejdsrutiner blev i marts 2020 fra den ene dag til den anden vendt på hovedet og hyppige ændringer i 
retningslinjerne skulle fortolkes og omsættes til en fungerende dagligdag.  

Denne klyngepakke er et bud på, hvordan man kan afholde et virtuelt klyngemøde om håndtering af 
COVID-19 i klinikken. Her kan klyngens medlemmer få mulighed for at reflektere over, hvordan det er gået 
med implementeringen af den seneste tids mange ændringer, dele erfaringer og få ny inspiration til, 
hvordan fremtiden med COVID-19 bedst håndteres.  

Tanken med klyngepakken er at støtte klyngen i at kunne afholde et veltilrettelagt virtuelt møde ved brug 
af online mødeplatformen Zoom.  

 

 

Data 

Data til det virtuelle klyngemøde er baseret på et valgfrit antal afstemninger. Afstemningerne afholdes 
under mødet, og kan fx handle disse temaer: 

• risikoen for smitte i praksis 
• kontakten med patienterne 
• behandling af patienter med COVID-19 
• vaccination  
• ændringer i arbejdstilrettelæggelsen eller 
• et helt andet tema.  

KiAP’s lægefaglige konsulenter har prædefineret indholdet af fem afstemninger, men det er muligt at 
tilrettelægge mødets varighed og temaer præcist, som man ønsker det.     
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Hjælp til afholdelse af klyngemødet  

Klyngekoordinatoren får ved bestilling af denne klyngepakke adgang til:  

• En drejebog med forslag til et detaljeret program.  
• En PowerPoint-skabelon inkl. hjælpespørgsmål og vejledning til brug af Zoom under mødet.  
• Spørgsmålsark til gruppedrøftelser.  
• Et reflektionsark til mødedeltagerne. 
• Online teknisk support til Zoom før mødet og/eller under mødet. 

 

Forslag til program for klyngemødet 

Programmet er inddelt i en række valgfrie temaer, hvor der er afsat tid til både afstemninger, 
gruppearbejde og opsamling fra gruppearbejde. Et program med tre valgfrie temaer og med en varighed 
på ca. 1,5 time kan se således ud: 

 
5 min.  Velkomst 

 
30 min.  Tema 1:  COVID i klinikken 

(afstemning, gruppearbejde og opsamling fra gruppearbejde) 
 

30 min. Tema 2: Ændringer i arbejdstilrettelæggelsen 
(afstemning, gruppearbejde og opsamling fra gruppearbejde) 
 

30 min.  Tema 3: COVID vaccination   
(afstemning, gruppearbejde og opsamling fra gruppearbejde) 
 

5 min.  Afrunding 
 

 
Klyngekoordinatoren kan tilpasse program og PowerPoint efter egne ønsker og muligheder, men der 
opfordres til, at mødelederen laver en præcis tidsplan for mødet.  
 

 

Hvordan kommer jeg i gang? 
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Ønsker du at bestille klyngepakken og modtage drejebog og PowerPoint til mødet, kan du kontakte KiAP 
på mail klynger@kiap.dk eller på tlf. 2726 6754. 
 

Læs mere om at afholde virtuelle møder på KiAP's hjemmeside  

mailto:klynger@kiap.dk
https://kiap.dk/kiap/klynge/klyngekoordinator/virtuellemoeder.php
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