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Klyngerne har været i fuld gang med arbejdet med kvalitetsudvikling. Centralt er, at arbejdet 
med kvalitetsudvikling er databaseret. KiAP har udarbejdet en række faglige klyngepakker 
inden for forskellige emner. Du kan her læse om pakkerne, og hvordan de kan bruges.

KLYNGER

FAKTA / KiAP’s klyngepakker

Siden 2018 har KiAP udviklet  

følgende klyngepakker:

• Conjunctivitis

• CRP

• Diabetes – organisering og opfølgning

• Diabetes – behandling og kvalitet

• KOL – behandling

• KOL – diagnostik

• NSAID

• Trivsel og arbejdsglæde

• Håndtering af covid-19 i klinikken

• Nedre luftvejsinfektioner
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Foto 1 / 

Foto: Colourbox
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• Hvordan anvender du CRP-målinger 
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sammen med kolleger fra egen praksis 
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-
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Powerpoint-præsentation
-

Figur 1 / 

Antal antibiotikarecepter 

med indikation ”pneumoni” 

pr. 1.000 tilmeldte over 17 år.

KLYNGER
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De første erfaringer
Erfaringerne med klyngepakkerne har 

-

FAKTA / Sådan bliver en klyngepakke til

• Vurdering af relevansen, datatilgængeligheden og om praksis rent faktisk selv kan påvirke 

kvaliteten.

• Synopsis, der indeholder baggrund (hvad er problemet?), fakta (hvad ved vi?), anbefalinger 

(hvad er god kvalitet?) og målepunkter (hvordan måles kvaliteten?), som afhænger af til-

gængeligheden til relevante data.

• Kvalificering af det faglige indhold i klyngepakken ved at inddrage DSAM-udpegede eksperter.

• Udvikling af støttemateriale til klyngekoordinatoren i form af drejebog for et klyngemøde og 

en PowerPoint-præsentation, der indeholder faglig information, datapræsentation, en ska-

belon med forslag til tidsplan samt eventuelt klyngens og praksis’ målepunkter.

• De første klynger, der bruger pakken, er en slags pilot-klynger. De kontaktes for evaluering 

enten gennem interview eller spørgeskema. Klyngepakkerne opdateres på baggrund af til-

bagemeldinger eller ændringer i vejledninger mv. 

FAKTA / Materiale i en klyngepakke

En klyngepakke består af følgende elementer:

• Klyngepakke med faglig information og refleksionsspørgsmål

• Drejebog for planlægning og afholdelse af klyngemødet

• PowerPoint-præsentation med klyngens data, oplæg til gruppearbejde og forslag til en plan 

for mødet

De faglige diskussioner, der finder sted i 
gruppearbejdet og gennemgangen i plenum, 
skaber grundlag for deltagernes overvejelser 
om ændringer i deres praksis og inspiration 
til at foretage eventuelle ændringer, når de 
kommer hjem fra klyngemødet.

››
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Figur 2 / 

Forbrug af fucithalmic 

(før covid-19).

KLYNGER



687Månedsskrift for almen praksis / oktober 2021

Kommende klyngepakker

-

• -
planområde

• 
-

• 
-

FAKTA / Brug KiAP’s klyngepakker

Hvis du vil bruge en af KiAP’s klyngepakker, så kan du gøre følgende:

• Se de eksisterende pakker igennem på kiap.dk

• Vælg en pakke

• Kontakt KiAP og få hjælp til arbejdet med klyngepakken. 

FAKTA / Hvad er KiAP

KiAP blev dannet i 2018 af overenskomstens parter og skal understøtte arbejdet i klyngerne og 

den databaserede kvalitetsudvikling.

KiAP tilbyder klyngerne konkrete værktøjer til både de faglige og administrative dele af klynge-

arbejdet. Det handler både om udvikling af klyngepakker inden for en lang række af lægefaglige 

emner, adgang til forskellige datavisninger om det kliniske arbejde og vejledninger til hjælp for 

det administrative arbejde i klyngerne. 

Du finder de konkrete værktøjer på hjemmesiden kiap.dk. Der kan du også tilmelde dig et ny-

hedsbrev, som holder dig opdateret i forhold til kvalitetsudviklingen i almen praksis.

HOVEDBUDSKABER

1. Klyngepakkerne letter arbejdet for klyngerne og faciliterer en åben refleksion i klyngen. En del 

klynger anonymiserer nu ikke længere data.

2. Klyngepakkerne skaber fokus, og på møderne sættes ofte konkrete mål for forandringer, der 

skal gennemføres. 

3. Opfølgende klyngemøder har vist, at indsatsen flere steder har resulteret i faktiske forbedrin-

ger i behandlingen.

4. Flere klyngepakker er på vej, fx om hjerte-kar-sygdomme, tværsektorielt samarbejde og me-

dicindata.


