
            
 

SKIL 2016 – hva har vi gjort og hva gjør vi videre? 
Utdrag fra årsrapport 2016 – desember 2016 

 
Vårt mål er hele tiden å tilby systemer for systematisk kvalitetsforbedring på norske legekontor. 
Systemet består av både verktøy for bedre oversikt over egen praksis og kunnskap om 
kvalitetsforbedring. 
 
For å øke relevans og rask gevinst er aktivitetene organiserte som kurs rundt sentrale tema som 
favner bredt. Kursene bygger på kollegagruppemøtene hvor man reflekterer over egen praksis med 
veileder fra SKIL. Gruppemøtene er spredt i tid for å kunne se på hvordan ulike endringer i praksisen 
påvirker kvaliteten. Kursene gir godkjente poeng til legers etter- og videreutdanning. 
 

UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR 

VEILEDERE 
 spiller en nøkkelrolle for organisering og strukturering av gruppene, i tillegg er de viktige for å spre 

forbedringskunnskap. 

 SKIL E-PORTAL 
SKILs eportal har som formål å oppfylle alle logistiske behov for SKIL i organisering og administrering 

av blant annet kursvirksomhet.   

SKIL eportal er allerede et svært nyttig verktøy og gjennomgår stadig oppgraderinger og 

forbedringer. Over 600 leger er hittil registrert i eportalen. 

 

KURSVIRKSOMHET 

LEGEMIDDELGJENNOMGANG (KLINISK EMNEKURS) 
Vårt første tema er Legemiddelgjennomgang, utviklet i samarbeid med Statens Legemiddelverk, 
Universitetet i Bergen og Noklus. Hittil er 291 leger registrert i systemet tilknyttet dette kurset 
(inkludert veiledere). 
 
Kurset består av 3 møter og det er ekstern veileder tilstede på møtene. Det tas en e-læringsmodul før 
hvert møte. 
 
Foreløpig har 50 leger fullført alle gruppemøtene og evalueringen viser følgende: 
49 av 50 leger har opplevd positive endringer i praksis 
43 av 50 ønsker å benytte indikatorene aktivt senere (vel å merke dekker ikke SKIL programvare etter 
at kurset er ferdig). 
 
Karatersetting: 
Nytte av indikatorer: 8/10 
Nytte av kollegadiskusjon: 8/10 
Nytte av veileder tilstede: 8/10 
Nytte av nettkurs: 8/10 



Bedre oversikt over egen legemiddelforskrivning: 8/10 
Bedre kvalitet på legemiddelforskrivning: 7/10 
 

RIKTIG ANTIBIOTIKAFORSKRIVNING (KLINISK EMNEKURS) 
Vårt andre og nylig lanserte tema er et samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin. Det er 
132 registrerte brukere foreløpig, og noen grupper startet i november d.å. Tilbakemeldingene hittil 
har vært positive. 
 
Strukturen ligner en del på den fra legemiddelgjennomgang (3 gruppemøter med forutgående e-
læringskurs). Dette teamet er organisert slik at smågruppesekretærer er rekrutterte til en 
dagssamling, og skal selv holde gruppemøtene med sin egen gruppe. 
 
 

GODE PASIENTFORLØP (KLINISK EMNEKURS) 
SKIL er i tett og god dialog med KS om å samarbeide rundt et tredje tema som skal bedre kvaliteten 
knyttet til tverrfaglig oppfølging av pasienter med sammensatte behov og som trenger spesiell 
oppfølging. Dette vil sannsynligvis piloteres høsten 2017. 
SKIL mottok den 20/12 utkast til avtale med KS. 
 

GRUNNKURS I KVALITETSARBEID FOR LEGEKONTOR (E-LÆRINGSKURS) 
3 timers e-læringskurs som gir en generell innføring i kvalitetsarbeid for legekontor, med vekt på 
hverdagen på legekontor. 
 
Hittil har 189 leger meldt seg på, og 23 har fullført foreløpig og fylt ut evalueringsskjema: 
Faglig innhold: 8/10 
Relevans for norske legekontor: 8/10 
Sannsynlighet for bruk av kunnskap ila. neste 6 måneder: 8/10 
 

DITT EPJ-LØFT (E-LÆRINGSKURS) 
3 timers e-læringskurs som omfatter nye funksjoner utviklet gjennom EPJ-løftet, inkludert tjenestene 
Digital dialog, Nasjonalt Laboratoriekodeverk, Elektronisk overføring av journal og 
Samstemmingsmodul for legemidler. Dette er foreløpig lansert for ett journalsystem og de andre vil 
komme etter (sannsynligvis på nyåret). Hittil har 35 meldt seg på, og tilbakemeldingene er få men 
gode. Prosjektet er finansiert av direktoratet for ehelse (via en anbudsprosess). 
 

POENG I PRAKSIS 
SKIL har etter hvert mange kurstilbud og det er viktig å skape enkel oversikt for legekontorene. 

Derfor har SKIL utviklet «Poeng i praksis». Poeng i praksis består både av et enkelt kartleggingsskjema 

og en ressursside som gir informasjon om hvordan man kan forbedre praksis knyttet til ulike 

områder. Tilbudet har ikke vært markedsført i særlig grad og er relativt lite benyttet hittil. Det kan 

også skyldes at det ennå ikke er lagt inn i SKIL eportal. Det planlegges videreutviklet i 2017. 

 

KOMMUNALT SAMARBEID 
SKIL har etablert samarbeid med kommunene Oslo, Stavanger og Klepp. Kommunen dekker hele eller 
deler av utgiftene til kursaktivitetene, mot å få rapporter basert på aggregerte data. Disse rapportene 
er laget ut ifra kommunenes ønsker og behov, men veiledning fra SKIL. Flere kommuner har meldt sin 
interesse. 



 
Vi tror også at temaet «Gode pasientforløp» vil spille en nøkkelrolle i å få enda tettere og bedre 
samarbeid med kommunen i fremtiden. 
 

NETTVERKSBYGGING / INTERN FAGUTVIKLING 
Vi opplever svært positiv utvikling i kontakten både nasjonalt og internasjonalt. SKIL har vært 

representert på i flere arbeidsgrupper og referansegrupper.   

 

MÅLSETNINGER FOR 2017 
SKIL opplever vind i seilene, noe som sannsynligvis vil prege 2017 i like stor grad. Det er nødvendig 

både å videreutvikle dagens tilbud, og å utvikle nye. Den økte aktiviteten vil kreve en styrking av 

økonomi og stab. 

De store prosjektene 
Legemiddelgjennomgang: Revidere kurset basert på tilbakemeldinger hittil, og flytte e-

læringskursene fra Legeforeningens portal inn på SKIL eportal (slik at deltakerne har alt på ett sted). 

Riktig Antibiotikaforskrivning: Fullføre andre og tredje samling og rapport i Medrave knyttet til 

kurset (slik at SKIL-kontorer kan benytte Medrave også til dette). SKIL ønsker å tilby kurset på samme 

måte som Legemiddelgjennomgang, altså med ekstern veileder tilstede. Det vil vi gjøre ila. våren 

2017. 

Gode pasientforløp: Her vil det sannsynligvis inngås samarbeid med KS om utvikling av kurs etter 

samme modell som Legemiddelgjennomgang. Målet er å pilotere et kurs utpå høsten 2017 i Agder-

fylkene. Samarbeid med andre deler av primærhelsetjenesten vil være viktig i dette temaet. 

Helsefaglig rådgivning, kvalitet og innføring (direktoratet for e-helse): Dette er et anbud som SKIL 

søker på. Anbudet går ut på å levere (sammen med brukerrepresentanter) rådgivning knyttet til nye 

funksjoner som utvikles i EPJ-løftet samt bidra til utvikling av e-læringskurs og evaluering av 

kvaliteten på det som utvikles. 

Poeng i praksis: Det er et mål å legge dette tilbudet inn i eportalen, både i form av 

kartleggingsskjemaet og med lenke til ressurssiden. Målet er å ha en enkel og gratis inngangsport til 

kvalitetsarbeid, hvor man også får informasjon om de andre tilbudene SKIL tilbyr.   

 

Hovedmål for 2017 
- Minst 1500 leger registrert i SKILs systemer knyttet til ulike kurs 

- Over 90% av fullførte deltakere på emnekurs skal ha opplevd positiv endring i praksis 

- Minst 15 aktive veiledere tilknyttet SKIL, som også deltar på veiledersamling 25.-26. mars 

- Organisere parallellsesjon under konferansen Enkelt og håndterlig 

- Minst 3 gode sosiale sammenkomster for SKILs stab 


