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1. KUP og veien videre.
KUP har pt et lite aktivt forhold til egne saker og til arbeid med høringer. Det har vært få
høringssaker og lite respons på mailer i gruppen.
Det ble vedtatt å prøve å øke aktiviteten med telefonmøte hver første mandag i måneden kl
21, hvis ikke behov blir møtet avlyst. Telefonmøter har fungert fint tidligere.
Det er forslag om å bruke plattformen Appear In, videosamtaler fra PC, mobil eller nettbrett. (
https://appear.in/ eller last end fra App Store eller Google play)
2. Maturity Matrix
Janecke foreslår at Maturity Matrix skal fortsette under KUP. Hun har nå anledning til å jobbe
mer med dette, har ledig veiledningskapasitet. Janecke lager en beskrivelse om dette til KUP.
Janecke vil også overta drift/betaling av KUPs abonnement SAK2012 hos Survey Monkey
(https://no.surveymonkey.com/), Her ligger Tilbakemelding etter Maturity Matrix
møtet, som bl.a. har scoring på de syv dimensjonene, fra Læringsnettverket i SAK.
SAK2012 kan også brukes til nye spørreundersøkelser i regi av KUP.
3. Evt
Tone har observert at flere fastlegekontorer bygger ned aktivitet på lab og skiftestuer pga lite
lønnsomhet. Tone har ønske og ide om at KUP kan gjøre noe ift til dette. Tone lager en
beskrivelse om dette til KUP.
4. Evt
Vi hadde en diskusjonsrunde om KUPs forhold til NFA og AF. Synspunktet som ble løftet var
at det nå er lite tydelig rolleavklaring mellom organisasjonene og at det oppleves som et
problem. Ikke avklart hva KUP evt skal gjøre med dette.
5. Evt.
Drøfte forslag til navneendring for spesialforeningen Legers forening for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Dette er en sak som ikke ble avklart på første
høstmøte i foreningen som var samme dag som møtet i KUP. Der var det oppe om Ledelse
skulle inn i navnet for foreningen. Til drøftelse på første møtet i januar ; 7.januar 2019 kl 21.

