
Referat: Generalforsamling Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
Tid: 28.11.19 
Sted: Park Inn Hotel, Gardemoen. 
 
1) 
Åpning ved leder Olav Røise. 
 
2) 
Valg av møtedirigent: Eirik Søfteland. 
Valg av 2 referenter: Åse Stavland Lexberg og Sirin Johansen. 
 
3) 
Dagsorden godkjennes ved akklamasjon. 
 
4) 
Årsberetning v/ Olav Røise, se vedlegg.  
Godkjennes ved akklamasjon. 
 
5) 
Årsregnskap 2019. Eirik Søfteland redegjør. Beholdning 19 340,20 NOK pr 27.11.19. 
Spørsmål: Hvordan finansieres Høstmøtet? Utgifter til Høstmøtet dekkes av kvalitetsfondet. 
Reiseutgifter må betales selv. Fra neste år har en ikke finansiering til Høstmøtet, må da se på 
nye finansieringsmåter. 
 
6)  
Fastsette medlemskontingent for 2020. 
Forslag: 300 NOK for leger, 150 NOK for studenter, dvs. uendret fra i år.  
 
7)  
Budsjett for 2020 v/Erik Søfteland. 
Inntekter:  
Kontingent: 31 500 NOK 
Utgifter: 31 000 NOK (Styre Web 5 000 NOK, administrasjon 1 000 NOK, styremøter 15 000 
NOK, prosjekt 10 000 NOK) 
Godkjent ved akklamasjon. 
 
8) 
Strategidokument for styrets arbeid v/Ellen Deilkås. 
Arbeidsgruppe utarbeidet forslag, se vedlegg. 
Innspill: 
5.1  
Noe uenighet om å ta inn et så spesifikt verktøy som «Snakk om forbedring», dette er mer 
handlingsplan enn strategi. Evt også nevne andre verktøy.  
6.4  
Fagmedisinske foreninger ved forglemmelse utelatt. 
Endres til andre organer i Legeforeningen, dvs både yrkesforeninger og fagmedisinske 
foreninger. 



Forslag til vedtak fra salen:  
Kan godkjennes med forbehold om språkvask og skille mellom strategi og handlingsplan. 
Styret får fullmakt til å arbeide videre med dokumentet. 
 
9) Saker fra styret 
a) Navn. 
Styret anbefaler at navnet beholdes. 
Godkjennes ved akklamasjon. 
 
b) Forslag til endring av vedtektene, se vedlegg. 
Styret trakk forslaget vedrørende mulighet for kollektiv innmelding fra yrkesforeninger eller 
fagmedisinske foreninger. Begrunnelsen var at medlemskap i yrkesforening og fagmedisinsk 
forening er obligatorisk, og medlemskap i spesialforeninger må være frivillig i henhold til 
Legeforeningens lover.  
Ingen innvendinger fra salen. 
 
c) Resolusjon om pasienter og pårørendes innflytelse i helseforetaksstyrene. 
Innspill fra salen for og imot. 
Styret foreslår at brukerrepresentant skal ha stemmerett, men må ikke gå på bekostning av 
ansattes representasjon.  
Leder Olav Røise redegjør for bakgrunn for forslag til resolusjon. 
Innspill: Fjerne reservasjon om å ikke gå utover ansattes representasjon.  
Innspill: Ikke vedta resolusjon pga. dette er en sak for Legeforeningens sentralstyre. Forslag å 
sende over til sentralstyret.  
Innspill: Fjerne siste setning, «det er et system for utvelgelse av brukerrepresentanter». 
Forslag: Styret trekker forslaget og bearbeider det og sender det på høring. 
Godtas ved akklamasjon.  
 
10) Valg v/ valgkomiteens leder Hans Ole Siljehaug. 
 
Forslag til leder: Olav Røise 
Valgt ved akklamasjon. 
 
Forslag til styremedlemmer: 
Ellen Deilkås, overlege Ahus, Hdir 
Eirik Søfteland, overlege Helse Bergen 
Karin Møller, Kommuneoverlege Ringerike NY 
Nicolas Øyane, fastlege, leder SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) NY 
Åse Stavland Lexberg, avdelingsoverlege/rådgiver Vestre Viken (Fra vara til styremedlem) 
Haakon Lindekleiv, fagsjef UNN NY 
Valgt ved akklamasjon 
 
Forslag til varamedlemmer: 
Rannei Hosar, NTNU stud med NY 
Asgeir Kvam, medisinsk rådgiver Vestre Viken NY 
Valgt ved akklamasjon. 
 



11) Eventuelt 
 
1. Styret lager et forslag til vedtekts punkt for valg og kriterier for valgkomiteen som sak på 
neste Generalforsamling.  
 
2. Leder takket av styremedlemmene som ikke tok gjenvalg, for arbeidet de har gjort i styret 
disse to årene. 
 
3. Styret foreslo å opprette en kurskomite for neste års Høstmøte. Følgende personer takket 
ja til å delta i kurskomiteen: 
Morten Pytte  
Ida Bakke  
Hans Petter Næss 
Karin E. Møller 
Eirik Søfteland 
 
 
 


