KLINISK BRUK AV LABORATORIET - PRAKSISRAPPORT
NOKLUS-nr: ______
Til lege med initialer: -

Deltakerskjema
(Kan sendes Noklus på epost til noklus@noklus.no, eller per post eller fax 55979510)
Takk for påmeldingen!
Vi har registrert følgende opplysninger om deg – før på endringer om dette skulle være feil eller mangler

Dine initialer i journalsystemet:

……………………………………………………………………..

Ditt journalsystem:

……………………………………………………………………..

Din e-postadresse:

……………………………………………………………………..

Legekontor

…………………………………………………………………….

Ønsker du rapportene tilsendt på e-post

□ ja

□ nei (sendes da som vanlig post)

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
Opplysninger med uthevet skrift er særlig viktige – men det er fort gjort å fylle ut alt.



ditt fødselsår:




spesialitet i allmennmedisin:

□ kvinne
□ ja

antall år du har arbeidet i allmennpraksis totalt:

…………. år



du begynte i nåværende praksis i:

…………. årstall



antall dager med vanlig, pasientrettet arbeid
per uke (uavhengig av antall timer per dag;
rund av til nærmeste halve arbeidsdag)

………….. kurative arbeidsdager per uke



antall personer på din liste er nå omtrent

………….. personer



antall faste leger ved legekontoret

………….. lege(r), uavhengig av stillingsandel



har praksisen hatt turnuslege(r) siste året?



for leger i gruppepraksis – har praksisen fellesliste?



deler du praksis med annen kollega, såkalt deleliste



har legekontoret eget laboratorium?

19................

□ ja
□ ja
□ ja
□ ja

□ mann
□ nei

□ nei
□ nei
□ nei
□ nei
(vennligst fortsett på baksiden)

NOKLUS
Postboks 6165
5892 Bergen

Telefon + 47 55 97 95 00
E-post: noklus@noklus.no
www.noklus.no
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5009 Bergen
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hvilket klinisk kjemisk laboratorium (sykehus eller privat lab.) bruker du mest?
(brukes for å sikre korrekte analysebetegnelser og normalområder)
.......................................



har dere en egen henteordning for prøver som skal til dette laboratoriet?

□ ja □ nei



omtrent hvor lang reisetid (avrundet til nærmest halvtime)
er det fra legekontoret til nærmeste sykehus ved bruk av egen bil?

…………… time(r)



Du har:

□ privat praksis (legen er arbeidsgiver og holder lokaler / utstyr selv)
□ privat praksis med kommunal leieavtale (kommunen leier ut lokaler/utstyr og/eller personell)
□ fastlønn med tillegg av en viss andel av egenandeler / trygderefusjon
□ fastlønn uten tillegg av en viss andel av egenandeler / trygderefusjon


praksisen ligger i:

□ større by (mer enn 50 000 innbyggere)
□ mindre by (mer enn 15 000 innbyggere)
□ større tettsted (mer enn 5000 innbyggere)
□ mindre tettsted (mer enn 2500 innbyggere)
□ lite tettsted (inntil 2500 innbyggere)
Datatilsynet har gitt Noklus konsesjon til å bearbeide data fra elektroniske journaler. For at Noklus skal oppfylle
konsesjonsvilkårene, må du fylle ut databehandleravtalen nedenfor mellom deg og Noklus.
Databehandleravtale (MÅ fylles ut, hvis ikke kan vi ikke bearbeide dine data)
Undertegnede ønsker at Noklus skal utarbeide praksisrapporter basert på mine praksisdata, som er hentet ut i
avidentifisert form ved bruk av programvaren Noklus Praksisprofil. Jeg er kjent med at informasjon om rapportene
finnes på www.noklus.no.
Jeg kan når som helst kreve data fra min praksis slettet. Noklus forplikter seg til sikker og konfidensiell behandling av
dataene, minst på nivå med behandling av journalopplysninger. Noklus forplikter seg også til å oppbevare dette
deltakerskjemaet med databehandleravtalen så lenge mine data finnes i databasen. Noklus kan bruke dataene for
forskningsformål bare dersom det skjer på en slik måte at mine data ikke kan identifiseres.

Ditt navn med blokkbokstaver: …………………………………………………
Dato: ..................................
for Noklus: Sverre Sandberg, leder:

v20161128

Underskrift: .............................................................

