
Detaljeret program til mødeleder  

Smertebehandling (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??

Sl
id

e 
1-

5

Introduktion Introduktion til emnet og dagens møde
Introducér til mødets emne (og ordiprax+), program og formål med mødet. 
Introducér også til ark til mødenoter, som deltagerne skal notere i undervejs, 
og som skal bruges sidst på mødet, hvor der er fokus på implementering af 
resultaterne fra mødet. 
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Blok 1: Simple kroniske smerter 
Vis videoen, der introducerer til blok 1 (5 min.). Gennemgå klyngens data for 
antal patienter 25+ år pr. 1.000 tilmeldte, der har indløst recept på opioid 
i det sidste år og har fået opioid i 3 mdr. eller mere (5 min.). Sæt gang i 
sidemandssamtalerne (10 min.). Gennemgå gruppernes arbejde i plenum (10 
min.) og notér i mødenoter (5 min).
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1 Blok 2: Komplekse kroniske non-maligne smerter 

Vis videoen, der introducerer til blok 2 (5 min.). Gennemgå kort de forskellige 
rekommandationer (5 min.). Sæt gang i sidemandssamtalerne igen (10 min.). 
Gennemgå gruppernes arbejde i plenum (10 min.) og notér i mødenoter (5 
min).

Pause 
(herefter sidder kolleger fra samme praksis sammen/sololæger sidder 
sammen)
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Blok 3:
Implementering 
og opfølgning

Implementering og opfølgning – med udgangspunkt i 
praksisdata
Deltagerne skal nu, med udgangspunkt i blok 1 og 2 samt data for egen 
praksis, drøfte, om der er behov for ændringer i egen praksis. Kolleger 
fra samme praksis sidder sammen, og sololæger sidder sammen. 
Uddelingskopier med data på praksisniveau udleveres sammen med 
implementeringsplanen (5 min.).

Valg af præparater
Indledningsvist vises en video, der introducer til valg af præparater 
(målepunkt 1-2) (5 min.). Sæt gang i gruppearbejdet, hvor grupperne drøfter 
anvendelsen af morfin og tramadol opgjort for egen praksis (10 min.). 

Udfyld implementeringsplanen
Introducer deltagerne for implementeringsplanen og bed dem om at udfylde 
planen i de samme grupper (20 min.). 

Udvælg et par grupper til at redegøre for deres ideer i plenum (15 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 (5 min.). 
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