
Informasjon om kommunesamarbeid med SKIL 
Midlertidig refusjonsordning når fastleger deltar i kvalitetsarbeid 

Den 16. august lanserte Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet en midlertidig refusjonsordning for fastleger som deltar i kurs for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Både næringsdrivende fastleger og kommuner med ansatte fastleger kan søke om 
refusjon for kursavgift og praksiskompensasjon ved fravær fra praksis i forbindelse med 
kurs i kvalitetsforbedring og/ eller pasientsikkerhet. 

Hva tilbyr SKIL? 
SKIL har i flere år høstet gode erfaringer med å forankre kvalitetsarbeid i et samarbeid 
mellom fastleger og kommuneledelsen. 

Et kommunesamarbeid med SKIL medfører at: 

- Kommunen får bedre oversikt over kvalitetsarbeidet i egen kommune.
- Kommunen får en egen dialogarena med fastlegene rundt kvalitetsarbeidet.
- Kommunen får mulighet til å gjennomføre pasienttilfredshetsundersøkelser.
- Kommunen følger §7, ivaretar sitt sørge-for-ansvar for kvalitetsarbeid på 

legekontorene.
- Deltakerne får bedre oversikt over egen praksis og mulighet til 

kvalitetsforbedring.

- Deltakerne når sentrale kompetansemål i spesialistforskriften.

Kvalitetspakker 

SKIL organiserer kvalitetsarbeidet gjennom kvalitetspakker, hvor legene møtes til tre 
kollegagruppemøter. Møtene kan enten ledes av kommuneoverlege eller en av 
fastlegene i gruppen (f.eks. smågruppeleder). Møtene benyttes til å planlegge og følge 
opp kvalitetsarbeidet med utgangspunkt i data fra egen praksis. Forut for møtene får 
legene oppdatert kunnskap gjennom e-læringskurs og informasjon om hvordan de kan 
få data fra egen praksis. 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/midlertidig-refusjonsordning-for-fastleger/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9


SKIL har kvalitetspakker innen følgende tema: 

- Legemiddelgjennomgang
- Riktigere antibiotikaforskrivning
- Gode pasientforløp for sårbare grupper
- Gjør kloke valg (om å unngå overdiagnostikk).
- Sykmeldingsarbeid for fastleger
- Smittevern

Det utvikles også kvalitetspakker innen diabetes, vanedannende legemidler og seksuell 
helse. 

Alle kvalitetspakkene er søkt forhåndsgodkjent til Kvalitetsfondets refusjonsordning, og 
du kan lese mer om kvalitetspakkene våre her: www.skilnet.no/pakker 

Kvalitetsseminar 

Kvalitetsseminaret er et 4,5 timers seminar for fastleger, kommuneoverleger og andre 
samarbeidspartnere møtes for å diskutere og planlegge kvalitetsarbeid. Det gir 6 valgfrie 
poeng til spesialistutdanningen i allmennmedisin og samfunnsmedisin, og er søkt 
forhåndsgodkjent til Kvalitetsfondets refusjonsordning. 

Du kan lese mer om kvalitetsseminaret her: 
https://www.skilnet.no/kommunesamarbeid/kvalitetsseminar/ 

Data fra praksis 

Data fra praksis er viktig for å få oversikt og vurdere effekt av ulike implementerte tiltak i 
praksis. SKIL foreslår ulike kilder til data, blant annet fra uttrekksprogramvare, 
registerdata, takstrapporter og audit i egen praksis. 

Medrave Software AS leverer uttrekksprogramvaren Medrave 4 som viser rapporter 
med utgangspunkt i data fra fastlegens praksis. Medrave har utviklet egne rapporter for 
SKIL knyttet til temaene legemiddelgjennomgang, antibiotikaforskrivning, gode 
pasientforløp og kloke valg. Programvaren inneholder også en rekke andre rapporter, 
blant annet knyttet til oppfølging av pasienter med diabetes og KOLS. 

Noen kommuner dekker Medrave for sine legekontor, og får da også adgang til 
aggregert statistikk for kommunen knyttet til ulike kliniske indikatorer. Slik programvare 
dekkes ikke av kvalitetsfondets refusjonsordning. For mer informasjon om Medrave, ta 
kontakt på contact@medrave.com. 

Medrave er anbefalt for ovennevnte kurs, men ikke et krav for å gjennomføre. Gjennom 
samarbeid med Helsedirektoratet i Prosjekt allmennlegedata vil fastleger kunne slå opp 
i egne data fra ulike registre. Dette forventes lansert før jul 2021. 

http://www.skilnet.no/pakker
https://www.skilnet.no/kommunesamarbeid/kvalitetsseminar/
mailto:contact@medrave.com
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/lanserer-ny-statistikk-for-aktivitet-i-allmennlegetjenesten


Hvordan bli en samarbeidskommune? 

For å bli en samarbeidskommune, ta kontakt via vårt kontaktskjema for 
samarbeidskommuner. Vi tar så kontakt for å avtale et informasjonsmøte, og gir deg 
materiell til å informere fastlegene på et ALU-møte eller tilsvarende. 

Kommunen vil få tilgang til SKIL kommunedashboard som vil fungerer som et 
styringsverktøy for kvalitetsarbeidet i kommunen. Her vil kommunen blant annet få 
oversikt over antall leger som deltar på kurs og kunne gjøre 
pasienttilfredshetsundersøkelser. 

Når legene melder seg på vil SKIL tilby vår opplæringspakke for veiledere til dem som 
skal lede gruppene. Dette gir et godt utgangspunkt for å få gruppene gjennom 
kvalitetsarbeidet. Så snart dette er fullført er dere klare til å sette i gang – både med 
kvalitetspakker og med kvalitetsseminar. 

Ta kontakt med oss og les mer om kommunesamarbeid på 

kommunesamarbeid.no! Hilsen SKIL-teamet! 

https://eportal.skilnet.no/public/form/107
https://www.skilnet.no/innhold/veilederinformasjon/
https://www.kommunesamarbeid.no/

