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DAG 1

17.00 – 18.00   
Registrering og indlogering 

18.00 – 21.00  
Middag og netværksarrangement
KiAP inviterer til middag, hvor du vil høre forskellige eksempler 
på klyngernes arbejde med bl.a. organisering, emnevalg og 
kvalitetsarbejdet samt få mulighed for sparring med andre klynger 
fra hele landet.  

DAG 2

08.00 – 08.30   
Registrering og morgenmad

08.30 – 08.40  
Åbning v. Christian Freitag 

08.40 – 09.00 
Hvad kan man sige om de danske klynger? 
v. programchef Rikke Agergaard 
Med udgangspunkt i bl.a. resultaterne fra en 
spørgeskemaundersøgelse blandt klyngekoordinatorerne fortæller 
Rikke om, hvad der karakteriserer klyngerne, herunder giver et 
indblik i, hvilke temaer klyngerne har arbejdet med, samt hvilke 
udfordringer og muligheder, der opleves i klyngearbejdet.

09.00 – 10.00 
Samarbejde på tværs - mød klyngerne i din region
Din regionale kvalitetsenhed er vært for en dialog om samarbejdet 
mellem klynger og region. Der vil også blive mulighed for at drøfte 
forventninger til eftermiddagens workshops.

10.00 – 10.15 
Pause
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10.15 – 11:30 
Klyngernes værktøjskasse
Hør tre inspirerende oplæg:

•  Ordiprax+ - Hvad kan det bruges til?  
v. Palle Mark Christensen 

•  Klyngepakker fra KiAP –  
Hvilke klyngepakker er på vej, og hvad kan de?  
v. Flemming Bro

•  Forløbsplansdata til klynger – giver det mening?  
v. Henrik Prinds Rasmussen 

11.30 – 12.15 
Frokost

12.15 – 13.30 
Workshops – første runde
Deltag på tre forskellige workshops og få konkret indblik i og 
erfaring med workshoppens emne, som kan tages med hjem til 
videre arbejde i klyngerne.

•  Workshop 1: Datadrevet kvalitetsudvikling i klyngerne  
v. Flemming Bro 
Forstå, fortolk og formidl data.

•  Workshop 2: Facilitering  
v. Heidi Bøgelund Frederiksen 
Bliv skarpere på facilitering af klyngemøderne, dvs. 
rammesætning, proces- og indholdsstyring samt mødekultur 
med afsæt i de erfaringer, du allerede har med facilitering.

•  Workshop 3: Implementering i praksis  
v. Palle Mark Christiansen & Henrik Prinds Rasmussen 
Klyngearbejdet giver gode muligheder for refleksion over egen 
praksis og nye indsigter, der skal implementeres for at komme 
patienterne til gavn. På workshoppen udveksler vi erfaringer 
omkring, hvordan de emner, der har været diskuteret på 
klyngemøderne, bliver implementeret hjemme i egen praksis.

13.30 – 13.45 
Pause
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13.45 – 15.00 
Workshops – anden runde

15.00 – 15.15 
Pause

15.15 – 16.30 
Workshops – tredje runde  

16.30 – 16.40 
Pause

16.40 – 17.20 
Genbesøg klyngerne i din region   
Sammen med de regionale kvalitetsenheder ser vi tilbage på 
dagens pointer og udveksler erfaringer, der kan tages med hjem.

17.20 – 17.30 
Opsamling i plenum  
Tak for denne gang og på gensyn til mere netværk på tværs!
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