
Detaljeret program til mødeleder  

Diabetes organisering og opfølgning (2 timer og 30 min.)

Opfølgning fra 
sidste møde

Opfølgning fra sidste møde
Brug lidt tid på mødet til at følge op på et tidligere afholdt klyngemøde. Er der 
sket forandringer i forhold til de målepunkter, som klyngen har besluttet at 
følge op på?
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Introduktion Introduktion til emnet og dagens møde
Introducer kort til mødets emne. Gennemgå dagsorden for mødet og 
introducer ark til mødenoter, som deltagerne skal notere i under mødet, 
og som er centralt for den efterfølgende implementering af resultaterne 
fra mødet. Du kan vælge at inddrage de slides, der omhandler elektroniske 
forløbsplaner generelt.
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Blok 1:
Målepunkt 1-2

Målepunkt 1: Diabetes årsstatus 
Introducer og gennemgå data for målepunkt 1: Andel af patienter, der inden 
for de seneste 18 måneder har været til årsstatus (5 min). Sæt gang i samtale 
med sidemanden (10 min.). Saml op på sidemandssamtalerne i plenum (5 
min.). Bed til sidst deltagerne om at notere i mødenoter (5 min.).

Målepunkt 2 (a til e): Opfølgning 
Introducer og gennemgå data for målepunkt 2a til 2e: HbA1c, LDL, BT, GFR, 
U-alb/crea og sæt gang i gruppearbejdet. Deltagerne arbejder i grupper af 
4-6 personer (30 min.). 
Gennemgå gruppernes arbejde i plenum (10 min.) og bed deltagerne om at 
notere i mødenoter (5 min.). 

Pause 
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Blok 2:
Målepunkt 3-4

Diabetes forløbsplan og kronikerhonorar 
Introducer og gennemgå data for målepunkt 3 og 4: Andel af 
diabetespatienter med forløbsplan og andel af diabetespatienter tilmeldt 
kronikerhonorar (5 min.) og sæt gang gruppearbejdet (10 min.). Bed 
deltagerne om at notere i mødenoter som afslutning på gruppearbejdet  
(5 min.). 

Der skal ikke samles op i plenum for denne blok. 

Blok 3:
Implementering og 
opfølgning

Implementering og opfølgning
Den sidste del af mødet bruges til at tale om, hvilke ideer fra mødet der 
evt. kan implementeres i den enkelte praksis. Introducer deltagerne til 
implementeringsarket og sæt gang i gruppearbejdet (20 min.).

Kolleger fra samme praksis sidder sammen og sololæger sidder sammen. 
Implementeringsplanen udfyldes. 

Udvælg et par grupper til at redegøre for deres ideer i plenum (10 min.). 

Husk at træffe beslutning om, hvordan der skal følges op på emnet. Overvej 
om der er bestemte ideer, som, I mener, er mere oplagte at arbejde med og 
følge op på end andre. 
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