KAP-H’s klyngetilbud

Det interaktive klyngemøde
Formålet med ”det interaktive klyngemøde” er at give klyngerne mulighed for at afholde
et klyngemøde, hvor data genereres ved selve mødet. Uden forberedelse og indsamling af
data forud for klyngemødet, kan I møde frem og få et højt fagligt udbytte.
Hvorfor er dette vigtigt?
Klyngerne er godt i gang med projekter og at arbejde med data. Måske oplever du i din klynge, at det er
vanskeligt at få fremskaffet data? At der ikke har været
tid til at finde data frem og fremsende disse til klyngebestyrelsen inden det kommende klyngemøde. Det kan
være frustrerende, fordi det samlede udbytte i klyngen
mindskes, når der er få data til sammenligning.
KAP-H har udviklet ”det interaktive klyngemøde”, hvor
klyngens medlemmer kan møde frem uden forberedelse og alligevel sammen nå frem til vigtig og brugbar
læring.

Hvad kan I forvente?
Data genereres på mødet ved hjælp af en kahootmodel, som er et simpelt og let interaktivt læringsværktøj. Mødet ledes af en organiseringskonsulent. Med
baggrund i kliniske retningslinjer eller forløbsbeskrivelser inden for de faglige temaer, arbejder I med
enten:
Gynækologi, herunder forløbsbeskrivelser for gynækologiske cancere, smear-tests og fertilitetsbehandling.
Vi arbejder med, hvordan I har organiseret jer i klinikken i håndtering af disse patienter, og I får anledning
til at diskutere organiseringen i grupper.

anonymiseret form. Hvis I ønsker det, kan klyngemødet
også indeholde data fra hver enkelt klinik på ydernummerniveau om f.eks. brug af overenskomstydelser (fx
0121, 7113, 0130).

Forberedelse
Ingen. Mødet kan afvikles af klyngebestyrelsen, af en
udpeget ansvarlig i klyngen, eller I kan få en organisationskonsulent ud og afvikle mødet, så klyngebestyrelsen selv kan deltage.

Det får I
Med ”det interaktive klyngemøde” får I følgende udbytte:
Klyngemedlemmerne aflastes, da der ikke skal
bruges tid på forberedelse.
Klyngebestyrelsen aflastes, da konceptet er nemt at
gå til.
Der arbejdes med den senest opdaterede viden,
som vi kender den fra forløbsbeskrivelserne.
I får mulighed for at sparre omkring organisering af
valgte tema (gynækologi /organisering i klinikken).
I får demonstreret en metode til at arbejde med og
danne data, som kan bruges til andre faglige temaer.
For flere oplysninger, kontakt organiseringskonsulent
Stine Lei Fredslund fredslund@dadlnet.dk

Eller:
Organisering i klinikken: I arbejder med klyngens
sammensætning af klinikformer samt patientantal,
antal personale pr. læge og lægernes arbejdstid og
indtjening. Derudover bl.a. ventetid på en almindelig
konsultation, uddelegering og personaleopgaver. I får
mulighed for at diskutere i grupper og lære af hinanden ved erfaringsudveksling. Der arbejdes med data i
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