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Program

8 min: KIAP og eksempel på klyngemøde (pmc)

12 min:          RKKP: Diabetes og KOL  (MP)

Diskussion
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Kvalitetsarbejde i DK = overenskomst
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Metodefrihed i klyngen 
”Selve arbejdet i klyngerne sker derfor adskilt fra 
kontrol og sanktionsforanstaltninger. (...) Det er til 
gengæld afgørende, at deltagerne i den enkelte klynge 
har metodefrihed i forhold til den konkrete indsats til at 
forbedre kvaliteten. Det er udviklingen, der er 
afgørende – ikke metoden.”



114 klynger – 3256 læger - 5,5 mio patienter
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• Region Hovedstaden: 33 klynger

• Region Sjælland: 16 klynger

• Region Syddanmark: 24 klynger

• Region Midtjylland: 29 klynger

• Region Nordjylland: 12 klynger

• 98-99% af lægerne er i klynger!



KiAP
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 Udarbejde inspirationsmateriale og vejledninger, der 
understøtter klyngekoordinatorernes arbejde.

 Udarbejde klyngepakker, som understøtter datadrevet 
kvalitetsarbejde i klyngen.

 Generelt støtte det arbejde der skal føre til 
kvalitetsforbedringer.



Nordlys klyngen
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33.000 pt

22 læger/9 praksis
4 ”solo”
3 ”3-mands”
1 ”4-mands”
1 ”5-mands”

Debut ultimo 2018 
Indtil nu ca. 10 møder



Typisk møde
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10 min Siden sidst/ Introduktion til nyt møde 

30 min Se på data om (ajourføring, paragraf 2)

15 min Diskussion i plenum  

5 min Opsamling

15 min PAUSE

30 min Eget ydernr: ændringer hos os/mig?

15 min Plenum (målsætning) + afslutning

Sid ikke ved siden af 
en kompagnon

Sæt dig sammen din 
kompagnoner og 
solo+solo



Opdatering af FMK - Nordlysklyngen
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• Nationalt mål om at 
medicinoplysninger 
ajourføres

• Opgaven ligger hos 
almen praksis

• Data leveres ikke 
automatisk fra FMK. 
Regionen bidrager 
med data



Paragraf 2 møde
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Nordfyn



Paragraf 2 møde
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Nordfyn



KOOL klynge: Instruks til behandling af 
øjenbetændelse
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Data på klyngemøde 
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Klynger i DK kan flytte kvalitet!



KOL og Diabetes data i almen 
praksis/klynger i DK 
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Maja Paulsen



KOL og Diabetes data i almen praksis/
klynger i  DK 

• Hvilke data/hvilken viden fra Dansk Diabetes Database og Dansk 
register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom bruger vi i almen 
praksis/klyngesamarbejdet? 
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Hvordan kan data fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser understøtte 

kvalitetsudviklingen i almen praksis og i 
klyngerne? 
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•Eksempel: Indikator 21 – RKKP KOL: 
Andelen af patienter med KOL, som 
får målt og registreret FEV1 og FVC 
mindst én gang om året 
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•Eksempel: Indikator 1v – RKKP 
Diabetes: Andel af patienter med 
type-2-diabetes med HbA1c>= 
53 mmol/mol (7 %), som ikke er 
sat i antidiabetisk behandling

Hvordan kan data fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser understøtte 

kvalitetsudviklingen i almen praksis og i 
klyngerne? 
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RKKP
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Hvordan bruger vi sundhedsdata i klynge og 
praksis fra RKKP

www.kiap.dk

- Sundhedsfaglig NemId

- Se indikatorer på praksis niveau

- Se indikatorer på klynge niveau
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http://www.kiap.dk/


Hvordan bruger vi sundhedsdata i klynge og praksis
RKKP
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Hvordan bruger vi sundhedsdata i klynge og praksis
RKKP
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TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED


