
Målinger gevinstevaluering EPj-løftet – 
Registreringsskjema 
 

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) utfører måling av gevinster som følge av Direktoratet for 
ehelses «EPJ-løft». I den sammenheng er det svært viktig for oss å få målinger fra legekontorene. 

Dette skjemaet kan skrives ut for å kladde, og fylles inn på eportal.skilnet.no, lenke: xxxxx (kommer). 
Der vil det også være noe spørsmål om bakgrunnsopplysninger av deres praksis. 

Kontorer som fyller ut skjemaet og leverer elektronisk kan fakturere SKIL 5000,- kr for dette arbeidet. 

Skjemaet kan skannes og sendes på epost til kontakt@skilnet.no 

Faktura sendes også til: kontakt@skilnet.no - Merk faktura med «Fakturering for 
Gevinstrealiseringsarbeid» 

Lykke til og takk for hjelpen! 

Del A – sending av journal og økonomi 
Fylles ut først 

 

Sending av journal (den som normalt sender journaler) 
Ta tiden på forsendelse av journal – gå inn på testpasienten Roland Gundersen og gjør følgende: 

1. Start stoppeklokke 
2. Skriv ut journalen 
3. Pakke journalen i konvolutt 
4. Send rekommandert til Nicolas Øyane, Senter for Kvalitet i Legekontor, Kalfarveien 31, 

5015 Bergen 
5. Stopp stoppeklokke 

Total tidsbruk: _______________ 

Gjør så følgende: 

1. Start stoppeklokke 
2. Send journal elektronisk til Nicolas Øyane, lege ved Legene på Høyden 
3. Stopp stoppeklokke 

Total tidsbruk: _______________ 

 
Fra regnskapet (økonomiansvarlig) 
Årlige kostnader i 2016 knyttet til: 

Digitale tjenester for time-/reseptbestilling og e-konsultasjon: _____________ 

Utgifter til porto/frimerker: _________________  

mailto:kontakt@skilnet.no
mailto:kontakt@skilnet.no


 

En dag på kontoret 
Bli enige om en dag dere ønsker å fylle ut denne siden. 

DATO: __________ 

Tidsbruk på telefon (helsesekretær) 
Før inn for de første 10 telefonene en onsdag. 

Type henvendelse 
(timebestilling, 
reseptbestilling, annet) 

Tidsbruk (mm:sek) Kommentarer 

Eks. timebestilling Eks. 01:30 Vanskelig å finne time som passet 
1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

8. 
 

  

9. 
 

  

10. 
 

  

 

Sende brev (helsesekretær) 
Hvor mange brev sendte dere idag:____________ 

Tidtaking: 

Putte brev i konvolutter og frankere: ____________________ 

Poste brev: _______________ 

 

Sjekk av meldingssentral (den som er ansvarlig for å sjekke dette) 
Hvor mange minutter brukte dere på å sjekke meldinger i dag? __________________ 

Antall feilmeldinger i systemet i dag: ________ 

Antall utgående meldinger (> 3 dager gamle) uten mottatt applikasjonskvittering: ____________ 



 

Del C – legespesifikk del 
Ett skjema fylles ut av inntil 4 leger. 

Lege 1 

 
E-konsultasjon 
Ta tiden du bruker på å besvare de tre neste henvendelsene på ekonsultasjon. 

Nr Dato Tidsbruk (min) 
1   
1   
2   

 

Samstemming 
Fyll ut skjemaet 

Manuell samstemming (papir) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 1   
Pas. 2   
Pas. 3   
Bruk av samstemmingsmodulen (i journalsystemet) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 4   
Pas. 5   
Pas. 6   

 

 

Instruksjoner 

På neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

1. Noter ned antall legemidler i egen LIB (i eget journalsystem) 
2. Start stoppeklokke 
3. Skriv ut epikrisen 
4. Sammenlign epikrisen med egen liste 
5. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
6. Stopp stoppeklokke 

Deretter tar du de neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

1. Noter ned antall legemidler i egen LIB 
2. Start stoppeklokke 
3. Lim inn medikamentliste fra epikrise i samstemmingsmodulen i journalsystemet 
4. Sammenlign epikrisen med egen liste 
5. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
6. Stopp stoppeklokke  



Lege 2 

 
E-konsultasjon 
Lege 1 

Nr Dato Tidsbruk (min) 
1   
1   
2   

 

Samstemming 
Fyll ut skjemaet 

Manuell samstemming (papir) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 1   
Pas. 2   
Pas. 3   
Bruk av samstemmingsmodulen (i journalsystemet) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 4   
Pas. 5   
Pas. 6   

 

Instruksjoner 

På neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

7. Noter ned antall legemidler i egen LIB (i eget journalsystem) 
8. Start stoppeklokke 
9. Skriv ut epikrisen 
10. Sammenlign epikrisen med egen liste 
11. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
12. Stopp stoppeklokke 

Deretter tar du de neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

7. Noter ned antall legemidler i egen LIB 
8. Start stoppeklokke 
9. Lim inn medikamentliste fra epikrise i samstemmingsmodulen i journalsystemet 
10. Sammenlign epikrisen med egen liste 
11. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
12. Stopp stoppeklokke 

 

  



Lege 3 

 
E-konsultasjon 
Lege 1 

Nr Dato Tidsbruk (min) 
1   
1   
2   

 

Samstemming 
Fyll ut skjemaet 

Manuell samstemming (papir) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 1   
Pas. 2   
Pas. 3   
Bruk av samstemmingsmodulen (i journalsystemet) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 4   
Pas. 5   
Pas. 6   

 

Instruksjoner 

På neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

13. Noter ned antall legemidler i egen LIB (i eget journalsystem) 
14. Start stoppeklokke 
15. Skriv ut epikrisen 
16. Sammenlign epikrisen med egen liste 
17. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
18. Stopp stoppeklokke 

Deretter tar du de neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

13. Noter ned antall legemidler i egen LIB 
14. Start stoppeklokke 
15. Lim inn medikamentliste fra epikrise i samstemmingsmodulen i journalsystemet 
16. Sammenlign epikrisen med egen liste 
17. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
18. Stopp stoppeklokke 

 

  



Lege 4 

 
E-konsultasjon 
Lege 1 

Nr Dato Tidsbruk (min) 
1   
1   
2   

 

Samstemming 
Fyll ut skjemaet 

Manuell samstemming (papir) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 1   
Pas. 2   
Pas. 3   
Bruk av samstemmingsmodulen (i journalsystemet) 
Nr. Antall legemidler i egen LIB Tidsbruk på samstemming (min) 
Pas. 4   
Pas. 5   
Pas. 6   

 

Instruksjoner 

På neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

19. Noter ned antall legemidler i egen LIB (i eget journalsystem) 
20. Start stoppeklokke 
21. Skriv ut epikrisen 
22. Sammenlign epikrisen med egen liste 
23. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
24. Stopp stoppeklokke 

Deretter tar du de neste 3 epikriser med en pasient med minst 4 legemidler, gjør følgende: 

19. Noter ned antall legemidler i egen LIB 
20. Start stoppeklokke 
21. Lim inn medikamentliste fra epikrise i samstemmingsmodulen i journalsystemet 
22. Sammenlign epikrisen med egen liste 
23. Gå gjennom medikamentene og sjekk at alt stemmer (legemiddel og dosering). 
24. Stopp stoppeklokke 
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