
STRATEGI 
2022-2024

Den overordnede strategi 2022-
2024 består af en vision, en
mission og  9 strategiske
indsatsområder. 

Mission for MidtKraft
Vi er fælles om udvikling af kvalitet og
samarbejde - til gavn for patienter og almen
praksis. 

Vision for MidtKraft 
MidtKraft er en kendt og let tilgængelig
medspiller - i drift, udvikling og kvalitet i almen  
praksis.

De strategiske indsatsområder er udvalgt af en arbejdsgruppe i første kvartal
2022. Indsatsområderne har sin baggrund i sundhedsaftalen, praksisplan og
overenskomst 2022. 
Input til mission og vision er fremkommet på et møde i efteråret 2021 i det
regionale kvalitetsteam. 

Formål og opbygning

Formålet med en overordnet strategi 2022-2024 er at skabe fælles retning og
synlighed om MidtKrafts understøttelse af kvalitetsudvikling og efteruddannelse i
almen praksis. Indholdet i den overordnede strategi er fremkommet således:
 

 

Udvide samarbejdet om den nære psykiatri 
Fremme lighed i sundhed 
Styrke samarbejdet om den akutte patient 
Udvidet specialistrådgivning med nye tilgange til faglig  understøttelse af  almen
praksis 
Styrke en effektiv forebyggelse 
Fortsat understøtte kvalitetsklynger 
Udvidet digitalt samarbejde om fælles patienter 
Styrke faglig udvikling og kompetencer gennem ledelses– og
organisationsudvikling og faglig efteruddannelse 
Ved livets afslutning - styrket fokus på palliation. 

Strategiske indsatsområder

De strategiske indsatsområder er styrende for MidtKrafts arbejde og skal udfoldes
nærmere af MidtKrafts konsulenter i samarbejde med hospitaler og kommuner. 
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1. Udvide samarbejdet om den nære psykiatri
 

Udvikle nye og bedre behandlingsforløb på tværs af almen praksis, kommuner og psykiatrien i regi af sundhedsaftalen, herunder et særligt fokus
på de unge.
Understøtte og implementere overenskomst 2022 om fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom.

2. Fremme lighed i sundhed

Sundhedstjek til borgere på bosteder i samarbejde med kommunerne.
Identificere og yde støtte til udsatte familier og udvikle samarbejdet med kommunerne herom.
Multisygdom i samarbejde med forskningsenhederne.

Almen praksis understøttes i at implementere behandling af særlige patientgrupper med afsæt i bl.a. den nye overenskomst 2022 inden for:

 

3. Styrke samarbejdet om den akutte patient

Mere integreret koordination mellem almen praksis, Lægevagt, kommunernes akutfunktion, Præhospital og akutafdelingerne med henblik på at
sikre kvalitet i overgange.
Implementering af en modernisering af Lægevagten.
Indsatser med fokus på at forebygge genindlæggelser.

 

4. Udvidet specialistrådgivning med nye
tilgange til faglig understøttelse af almen
praksis 

Udvikle rammer for planlagte specialistkonferencer/specialistrådgivning, fx i forhold til geriatri, hjerteområdet, psykiatri, diabetes, multisygdom,
tilbud om farmaceutisk rådgivning samt faglig efteruddannelse. 
Undersøge og udvikle nye former for samarbejde, rådgivning og overblik, fx. i forhold til kommunale sundhedstilbud, sundhedshuse, hjemmepleje
og rehabilitering.

5. Styrke en effektiv forebyggelse
Udvikle og implementere redskaber til forebyggende indsatser med fokus på at styrke borgernes egenomsorgsevne.
Udvikle og ibrugtage værktøjer til styrket patientinddragelse ved brug af fælles beslutningstagning, PRO, udbygning af webpatient, APP's m.v.
Fokuserede indsatser i forhold til rygestop, overvægt, alkohol og vaccinationer samt screening.

6. Fortsat understøtte kvalitetsklynger

Udvikle klyngepakker i samspil med hospitaler og kommuner med tilbagemelding til samarbejdsparterne.
Udvikle kommunale databaserede klyngepakker, fx inden for rehabilitering, sårbehandling, palliation, inkontinens og brug af kommunale
sundhedstilbud.
Udvikle datapakker, der også kan anvendes i de nye sundhedsklynger.
Tilbud om efteruddannelse i tilknytning til klynger og i praksis.
Kvalitetsklyngerne tilbydes hjælp til facilitering af arbejdet i klynger og til implementering af indsatser i egen praksis.

7. Udvidet digitalt samarbejde om fælles
patienter

Fælles populationsomsorg mellem almen praksis og kommunerne på udvalgte områder, styrke brugen af forløbsplanoversigter og tydeliggøre
behandlingsansvaret.
Bred ibrugtagning af videokonferencer i forbindelse med udskrivning m.m. og brug af videokonsultationer i regi af overenskomst 2022.
Understøtte rehabilitering bl.a. gennem samarbejde med kommunerne om enkle henvisningsprocedurer og én indgang til kommunerne. 

8. Styrke faglig udvikling og kompetencer
gennem ledelses- og organisationsudvikling
og faglig efteruddannelse

Faglig efteruddannelse af praksislæger og praksispersonale med henblik på at sikre faglighed og parathed ved aftalt opgaveoverdragelse.
Tilbud om praksisudvikling og organisations- og ledelsesudvikling i almen praksis bl.a. til nynedsatte og udfordrede praksis.
Tilbud om værktøjer til delegation af diagnostik og behandling til praksispersonalet.

9. Ved livets afslutning - styrket fokus på
palliation 

Styrket palliationsindsats i forhold til patientens sidste levetid.
Samtale med patienter om forhold ved livets afslutning, bl.a. frasigelse af medicin eller livsforlængende behandling.

Strategiske indsatsom
råder 

 


