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▪ 114 klynger omfattende 3.275 læger og 5,5 mio. patienter (1/11-19)
▪ Hovedparten af klyngerne har en størrelse på mellem 10 og 40 læger og mellem 

20.000 og 60.000 patienter.
▪ Den gennemsnitlige klynge: består af 29 læger med 48.000 patienter. 
▪ Mindste klynge består af 10 læger og 17.000 patienter
▪ Største klynge består af 73 læger og 110.000 patienter

98 % af alle praktiserende læger er en del af en klynge. 
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Klyngesamarbejdet er et fagligt og professionelt fællesskab, der har fokus 

på at udvikle kvaliteten af det lægefaglige arbejde med udgangspunkt i 

sundhedsfaglige data og kollegial sparring

Klyngernes mødes typisk 2-4 gange om året, ledes af klyngekoordinator

Arbejder med faglige emner, som klyngen selv har valgt. 

Der er materiale til klyngerne fra KiAP, regional kvalitetsenheder og enkelte 

kommuner. 

Data til kvalitetsarbejdet kan komme fra regionen, kommunen, ordiprax, 

forløbsplaner eller at lægerne selv trækker data fra egne systemer. 
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ordiprax+ Praktiserende læge kan følge udviklingen af egne ordinationer inden for antibiotika, 

psykofarmaka og smertestillende lægemidler over tid. Lægen kan også sammenligne sig med 

klyngen (et fællesskab af praktiserende læger) og landsgennemsnittet.



Indberetning af kvalitetsindikatorer



Dansk Voksen Diabetes Database

Indikator 1f: Metabolisk regulation (HbA1c). 

Andel patients med diabetes og mindst en årlig måling af HbAc1

Indikator opfyldt ved 95%: ja











Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved 
behandling af øjenbetændelse KOOL klyngen, Kolding Kommune 

Udviklingen i brug af cholramfenikol og fucidinsyre 

fra januar til juli. Klyngen afholdt klyngemødet i 

slutningen af februar måned. 

Udarbejdede ensartede retningslinjer for behandling af øjenbetændelse i klyngen samt i 
samarbejde med Kolding Kommunes daginstitutioner udarbejdet en fælleskommunal 
instruks vedrørende behandlingen af øjenbetændelse 



Den ældre medicinske patient på plejehjem , Aalborg Kommune 
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Eksempel på visning af data
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Forslag til samarbejdspunkter




