Referat Møte Kvallitetsutvalget-SKIL 210921 kl 2000-2045
(Teams)
Til stede: Roger Veiby, Peter Christersson, Gunnar Olsen
Fofall: Mark Fagan, Kine Jordbakke, Nicolas Øyane

Sak 1: Orientering fra SKIL (Roger)
SKIL betyr nå Senter for kvalitet i legetjenester. Andre samarbeidspartnere inviteres til å
delta i gruppemøter og i kvalitetspakker og kvalitetsseminar, bl.a. kommuneoverleger, og
SKIL vil også ha tilbud til sykehjem, hjemmetjenester og legevakt. Videre et samarbeid
med KS. SKIL er styrket økonomisk og har 2 nye ansatte.
Fond for kvalitet og pasientsikkerhet har bevilget 24 mill kr, hvilket betyr at inntil 1200
leger kan tilbys kvalitetskurs med 4 halve dager der det gies praksiskompensasjon.
Prosjekt allmennmedisin (Helsedirektoratet) og Praksisnett (90 legepraksiser) ble kort
presentert.
Flere nye kurs kommer:
Vanedannende medikamenter (januar 22)
Seksuell helse
Diabetes
Verdibasert radiologi
SKIL forum er planlagt fysisk i Bergen 060422.
Det legges ikke opp til noen veiledersamling i 2022.

Sak 2: Orientering om planlagt seminar med formål å motivere legeledere til å fremme
legers mulighet for å arbeide med kvalitestforbedring og pasientsikkerhet (Gunnar).

Gunnar sitter i en arbeidsgruppe for å planlegge seminaret, som skal finne sted 1. kvartal
2022. Målgruppe er ledere av alle fagmedisinske foreninger, kvalitetstvalgene i samtlige
fagmedisinske foreninger og medlemmer av Legeforeningens forening for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Seminaret vil enten arrangeres fysisk på Legenes
Hus eller som nettseminar.

Sak 3: Om EQuiP (Gunnar)
EQuiP arrengerte et åpent nettseminar med tema "Quality ans Safety of urgen primary
care in Europe" (tilsvarer legevakt) 19-20/3-21. Det planlegges et lukket møte for
delegatene 5-6/11-21, også på nett. Gunnar deltar.
EQuiP har laget et nytt policy-dokument. "Safe Maternal and newborn care" (tilsendt).

Sak 4.: Skal Kvalitetsutvalget og SKIL møtes fysisk? Dersom seminaret (sak 2) arrangeres
fysisk på Legenes Hus kan vi arrangere et møte i tilslutning til dette.

Sak 5: Neste møte Kvalitetsutvalget-SKIL: Tirsdag 7/12-21 kl 20 på Teams.

Gunnar
referent

