
 

Få med fastlegene på gode pasientforløp! 
 

I forbindelse med deltakelse i læringsnettverk for eldre og kroniske syke ønsker KS og 
Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) å informere om kvalitetspakken Gode 
pasientforløp for sårbare grupper. 

Denne ble utviklet med utgangspunkt i KS sine læringsnettverk og benytter SKIL-
modellen for kvalitetsarbeid. Denne er inspirert av gjennombruddsmetoden og består 
av: 

• Tre organiserte kollegagruppemøter over 6-8 måneder med planlegging og 
oppfølging av praktisk kvalitetsarbeid 

• E-læringskurs med oppdatert kunnskap  
• Data fra egen praksis som grunnlag for refleksjon 

Forbedringsmodellen benyttes som rammeverk for kvalitetsarbeidet. 

Kvalitetspakken blir nå modifisert slik at det første av de tre møtene blir holdt i 
forbindelse med samlingen i læringsnettverket den 1. desember, de vil da delta kl. 
13-16. 

 

 

 



 

Ny refusjonsordning 

Legeforeningens Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har landet 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 dekking av kursavgift og praksiskompensasjon i forbindelse med kurs. Det 
er da krav at kurs holdes på dagtid (8-16)  

Kvalitespakken i Gode Pasientforløp vil falle inn under refusjonsordningen, og 
kvalitetspakken er også meritterende til etter- og videreutdanning i allmennmedisin som 
klinisk emnekurs. Det vil derfor være en attraktiv ordning for allmennlegene, og en 
sjelden mulighet til å samle fastleger og andre ansatte i kommunen på dagtid. 

 

 

Fremgangsmåte for påmelding 

- Dere informerer fastlegen om tilbudet vårt (f.eks. på mail eller ALU-møte), med 
lenke til denne siden: https://www.skilnet.no/pakker/pasientforlop-sarbare-
grupper-psg/ 

 

- En fastlege per gruppe melder på resten av gruppen via lenken. De fleste 
fastleger er allerede brukere av SKILs system og noen er allerede medlem av en 
gruppe. Andre er med i smågrupper. 

 

- I påmeldingsskjema legger legene også inn første møtedato den 1.12. kl 13 (da 
vet vi at de er med). 

 

- Etter gjennomført kurs kan legene laste ned kursbevis fra SKIL og søke om 
refusjon fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

 

 

Påmeldingen er klar nå, og påmeldingsfrist for legekontor er satt til 01.11.2021. 

 

 



 

Nærmere beskrivelse av kvalitetspakken 

 

Temaet for de tre møtene i kvalitetspakken er som følger: 

Møte 1 - Hva kjennetegner sårbare pasientgrupper og hvordan lykkes med gode 
pasientforløp?  

Vi vil på dette møtet sette søkelys på definisjonen av sårbare pasientgrupper, med vekt 
på skrøpelige eldre. Videre ser vi på hvordan pasientforløp kan forbedre oppfølging av 
pasientgruppen, med gjennomgang av Helhetlige pasientforløp i hjemmet. Vi går 
spesielt på fastlegens rolle i gode pasientforløp og dere kan avtale hvem som skal være 
med på møte 2 og 3, om ønskelig kan andre fra kommunen delta på alle møtene. 

 

Møte 2 - Sjekkliste for oppfølging av kronisk syke eldre på legekontoret 

I den andre e-læringsmodulen går vi gjennom hvordan en sjekkliste kan benyttes for å 
sikre at man gjennomgår det som er viktig i oppfølgingen av kronisk syke eldre. 
Sjekklisten som presenteres er den samme som anbefales som sjekkpunkt 2 uker etter 
utskrivelse fra sykehus. 

 

Møte 3 - Viktige gjennomgripende sykdomstilstander - Demens og 
utviklingshemming hos voksne 

I den siste modulen går vi inn på to spesielt sårbare pasientgrupper - personer med 
demens og utviklingshemming. Hos disse pasientene kan det være nødvendig med en 
annen tilnærming for avdekking og oppfølging av sykdom enn andre pasienter. I tillegg 
vil følgepersonell ofte være viktige samarbeidsaktører. 

 

Vi håper dere finner dette interessant, og ta kontakt med SKIL på kontakt@skilnet.no for 
mer informasjon! 

 

Hilsen SKIL-teamet! 


