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Om 
strategien

• Det er viktig at alle norske leger har kunnskap om metoder 
for kontinuerlig forbedring og risikostyring.

• Leger bør delta i aktivt i den systematiske innsatsen som 
skjer for å styrke pasientsikkerheten 

• på våre arbeidsplasser, 

• innad i Legeforeningen, og ikke minst; 

• i den kliniske hverdag. 

• LFKP har som mål å engasjere flere leger i nasjonale 
pasientsikkerhets- og forbedringsarbeidet og slik at legene 
blir mer synlige på disse arenaene.  

Dette strategidokumentet skal bidra til å lede LFKP på riktig vei 
for å oppnå de målene som er formulert i foreningens 
vedtekter. 



Referanser 
for arbeidet 

• Lover for Den norske legeforening:

• Legeforeningens formål er å fremme kvalitet i legeutdanningen 
og den medisinske fagutvikling. § 1-2, pkt.4

• Lov, forskrift og offentlige innsatsområder:

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten

• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring 2019-2023 (Helsedirektoratet 2018).

• Helsedirektoratets:

• I trygge hender 24-7 
(https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/)

• WHO: 

• Global Patient Safety Action Plan 2021–2030; Towards Zero 
Patient Harm in Health Care; First Draft August 2020

• Institute for Healthcare improvement (IHI):  A Framework for Safe, 
Reliable, and Effective Care.

• Norsk utgave: Hdir: Snakk om forbedring

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ledelse/snakk-om-forbedring/snakk-om-forbedring_2/_/attachment/inline/bb8c45b7-61ad-4e6f-a381-7510e5bea032:2cc224c9bdfc891ed866ee9002b1f81d58435cbd/frameworksafereliableeffectivecarewhitepaper.pdf
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/ledelse/snakk-om-forbedring/snakk-om-forbedring_2/_/attachment/inline/bb8c45b7-61ad-4e6f-a381-7510e5bea032:2cc224c9bdfc891ed866ee9002b1f81d58435cbd/frameworksafereliableeffectivecarewhitepaper.pdf




Strategiske 
samarbeidspartnere

- Legeforeningen sentralt
o Legeforeningens utvalg for kvalitetsforbedring 

og pasientsikkerhet

o Yngre legers forening

o Norsk Medisinerstudentforening 

o Overlegeforeningen

o Allmenmedisinere 

- Legeforeningens spesialistforeninger

- Helsedirektoratet – Avdeling for kvalitet og 
pasientsikkerhet



Visjon
Norske leger gir aktivt bidrag til å oppfylle WHO sin 

visjon om trygge helsetjenester og «Zero Harm». 



Misjon

• Foreningen bidrar til å utvikle en 
pasientsikkerhets-, åpenhets- og forbedringskultur 
blant leger og medisinerstudenter, fordi dette er 
grunnlaget for å bygge levende og bærekraftige 
helsetjenester for fremtiden. 

• Norske leger har erkjent at fagutvikling og faglig 
ledelse må bygge på bred kompetanse innenfor 
kvalitetsutvikling, risikostyring og 
forbedringsmetodikk. 

• Disse fagområdene blir dekket i alle deler av legers 
grunn- videre og etterutdannelse. 



Strategi

Strategien skal bidra til å realisere visjonen ved å

• bidra til utdanning og kompetansebygging, 

• sikre rekruttering og stabilisering av leger til arbeid 
med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og 

• skape et fellesskap for leger innenfor fagområdet.

• Være premissleverandør



Strategielement:

Premiss-
leverandør

Være en premissleverandør for kontinuerlig 
forbedring av helsetjenesten ved kontinuerlig å 
utfordre lovgiving, metoder og strategier 

Foreningen skal:

• på eget initiativ, og på en systematisk måte og 
hele tiden vurdere og utfordre 
kunnskapsgrunnlaget for pasientsikkerhets- og 
forbedringsarbeidet i Norge.  

• Løfte relevante spørsmålsstillinger

• Bidra til å tenke fremover for å sikre at også 
vårt fagområde er under kontinuerlig 
forbedring. 

• Være synlig i fellesskapet 



Strategielement:

Styrke 
Kompetanse

Bidra til å bygge kompetansestige som sikrer at alle grupper har 
grunnleggende kunnskap

Leger: 

• større kompetanse for å ivareta i og lede systematisk 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeide.

• Fremme forbedring i den daglige klinisk praksis

Medisinstudiet: 

• utdanningsinstitusjoner gir studentene et godt fundament innenfor 
disse fagområdene. 

Spesialistutdanningen: 

• kunnskap om systematisk forbedringsarbeid og pasientsikkerhet 
bygges inn i utdanningsprogrammene i alle legespesialiteter. 



Handlingsplan 2021 - 24



1) Leger erverver 
kompetanse og 
utdanning i 
kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet 
(PRIO 1) 

Foreningen skal arbeide for at 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet:

• Blir inkludert som fag i grunnutdanningen

• blir definert som avgrenset tema i alle 
spesialistutdanninger for leger, og at denne 
harmoniseres mellom helseforetakene.

• Blir tema i veiledningen av ferdige 
spesialister



2) Leger engasjerer seg i 
forbedrings- og 
pasientsikkerhetsarbeid 
(PRIO 2)

• Motivere leger til å engasjere seg i dette 
fagområdet

• Styrke fagområdets status som en del av 
klinisk virksomhet.

• Jobbe for at leger får avsatt tid til 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og 

• at det etableres flere kombinasjonsstillinger 
der leger arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet.

• At det i forskerstillinger legges til rette for å 
fokusere på prosjekter rettet mot 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring



3) Leger som 
jobber med 
kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet 
har et synlig 
fellesskap

Foreningen skal arbeide for å :

• Være aktiv på sosiale medier, i media og i 
offentlig debatt

• Avholde årlig konferanse, gjerne som en del 
av en eksisterende nasjonal konferanse 
innen kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet.

• Arrangere webinarer/nettmøter – utnytte 
nye arenaer – post Covid.

• «Branding» - styrke foreningen – være 
relevant



4) leger og 
medisinerstudenter 
gis forutsetninger for 
å mestre sine egne 
pasienthendelser og 
kriser

• får kunnskap om metoder og strategier for 
å mestre alvorlige hendelser 

• øves på slike situasjoner med realistiske 
scenarier

• lære hvordan åpenhet kan forvaltes etter 
alvorlige hendelser

• blir kjent med kollegiale og juridiske 
støttetiltak som er etablert for leger 

• blir bedre kjent med hvordan uønskede 
hendelser følges opp i helsetjenesten



5) Leger skal 
reflektere 
over egen 
virksomhet og 
videreutvikle 
åpenhets- og 
sikkerhetskult
ur på sin 
arbeidsplass

• «Snakk om forbedring» og Grønt Kors. 



6) Være en sentral 
premissleverandør 

• Vurdere kunnskapsgrunnlaget for 
forbedringsfilosofien «Safety II» og ta stilling 
til relevans for bruk i norsk helsetjeneste. 



GF 2020 – forslag til vedtak

• GF tar fremlagte arbeidsdokument til etterretning.
• GF støtter hovedlinjene i dokumentet og anbefaler styret å:

• Fremme endelig strategidokument for neste GF.
• Benytte dokumentet som veileder for virksomheten.


