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Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Strategidokument 2022-2026 

Dette strategidokumentet gjelder fra 09.06.2022 til 31.12.2026. 

 

Fondsutvalgets strategi for tildelinger og videreutvikling av Den norske legeforenings fond 

for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ble opprettet 

17.6. 2008 ved en sammenslåing av Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring av 

legetjenester utenfor sykehus (opprettet 1. juli 1991) og Den norske legeforenings fond for 

standardisering og kvalitetssikring i spesialisthelsetjenesten (opprettet 1. juli 1992) etter 

avtaler mellom Staten, Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening.  

Avsetninger til fondet skjer i henhold til Avtale mellom staten ved Helse- og 

omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side, og Den norske 

legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal 

fastlegeavtale (normaltariffen) og spesialister med avtalepraksis (statsavtalen). Drift av 

fondet forutsetter årlige tilførsler. 

Ved tilføring av nye midler til fondet vil Fondsutvalget videreføre arbeidet slik det er 

redegjort for i dette strateginotat. 

 

Formål 

Fondet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet 

i helsetjenesten. 

 

1. Vedtekter 

Tildeling av fondsmidler skjer etter fondets vedtekter. Fondsutvalget gir, slik det fremgår av 

vedtektenes punkt 3, bevilgninger til norske helseinstitusjoner* og enkeltleger, til hel eller 

delvis dekning av utgifter forbundet med: 

a) Utredning, utvikling, igangsetting og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.  

b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder ledelse, system- og 

prosessveiledning.  

c) Utprøving og forbedring av metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og 

samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.  

d) Utprøving og forbedring av metoder for læring og vedlikehold av praktiske 

ferdigheter.  

https://www.legeforeningen.no/contentassets/6ffc3936366d4b0599c139172c9d8975/vedtekter-2012.pdf
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e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.  

f) Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og 

pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene. 

* Fondsutvalget åpner for at også andre aktører i den norske helsetjenesten enn kun 

helseinstitusjoner kan søke, som for eksempel helsefellesskap, fagmedisinske foreninger, 

helseteam mv. 

 

Førende prinsipper 

Fondsutvalget har med utgangspunkt i vedtektene utarbeidet noen førende prinsipper for 

tildeling. Fondsutvalget foretar tildelinger etter innstilling fra Legeforeningens sekretariat. 

Ved vurdering av søknaden legges det særlig vekt på at: 

• prosjektet er i samsvar med fondets vedtekter og satsningsområder 

• prosjektet må ha et tydelig kvalitetsforbedringsaspekt. Det gis ikke støtte til 

tradisjonelle forskningsprosjekt.  

• innkjøp av utstyr faller utenfor fondets formål 

• prosjekter som har kommersielt mål ikke støttes 

 

Det veies til fordel for søknaden at: 

• prosjektet har som formål å føre til konkrete forbedringer og økt pasientsikkerhet i 

den daglige drift 

• prosjektet har allmenn nytteverdi og fører til erfaringer som kan formidles og tas i 

bruk av andre 

• prosjektet medfører metodeutvikling eller oppstart av ny aktivitet. Det gis ikke støtte 

til ordinær drift etter pålagte oppgaver 

• prosjektet medfører utløsning av midler fra andre finansieringskilder 

• prosjektet er forankret i ledelseslinjen 

• prosjektet er tverrfaglig sammensatt der dette er hensiktsmessig 

En veiledende liste over eksempler på prosjekter som støttes og ikke støttes av fondet kan 

publiseres på fondets nettsider. Der publiseres i tillegg råd til en god søknad, samt generelle 

råd for suksessfulle prosjekt.  

 

2. Satsningsområder 2022-2026 

Fondets vedtekter er vide, og Fondsutvalget ser nødvendigheten av å styre søknadene slik at 

de begrensede midlene blir brukt på en mest mulig effektiv måte. 
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Fondsutvalget mener at bevilgningene må konsentreres til få områder, og til å videreføre 

allerede igangsatte satsningsområder. Satsningsområdene er: 

• Utvikling av metoder for dokumentering av kvalitetsforbedring 

• Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet 

• Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd 

• Ferdighetstrening og teknikker 

• Utvikling av bedre samhandling 

• Utvikling av retningslinjer og veiledere.  

• Prosjekter som bidrar til å redusere medisinsk overaktivitet  

Det tas fortløpende hensyn til nye offentlige føringer, samt Legeforeningens pågående 

prosjekter/ satsingsområder og kampanjer. 

 

Utdypende om satsingsområdene: 

Utvikling av metoder for dokumentering av kvalitetsforbedring 

Arbeidet som fondet har finansiert har i stor grad vært prosjekter hvor utarbeidelse av 

rutiner, prosedyrer og i noen grad kriterier og indikatorer har stått sentralt. Det er også gitt 

midler til etablering av lokale kvalitetsregistre. Fondsutvalget vil i fremtiden i enda større 

grad prioritere prosjekter som utvikler metoder og dokumenterer kvalitetsforbedring, og 

som har ledelsesmessig forankring.  

Prosjekter som fremmer pasientsikkerhet 

Fondsutvalget ser behovet for et systematisk arbeid med metoder som bedrer 

pasientsikkerheten innen helsetjenesten. Dette arbeidet må ikke bare bygge på 

avviksrapportering, men også tilrettelegge for læring. Gjennom regelmessig dialog mellom 

ledere og medarbeidere kan tjenesten tilrettelegge for å forbedre prosedyrer og rutiner.  For 

å belyse og redusere risiko i arbeidsprosessene er det viktig å organisere møtesteder både 

internt i en virksomhet og på tvers av samarbeidende profesjoner og virksomheter. 

Fondsutvalget ønsker å støtte prosjekter som ivaretar dette.  

Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd 

Eksempler på forbedringsprosjekter i regi av fagmedisinske foreninger og andre 

organisasjonsledd er arbeid med veiledere, forbedrings- og pasientsikkerhetsseminarer, 

kampanjer, e-helseprosjekter, teknikk- og ferdighetstrening, samarbeid mellom 

foreningsledd for å øke kvalitet og pasientsikkerhet mm. Dette er prosjekter som kan utløse 

en stor dugnadsinnsats blant medlemmene som fondsutvalget ser nytten av å støtte. 

Fondsutvalget vil videreføre ordningen med et mindre beløp til kvalitetsarbeid i den enkelte 

fagmedisinske-/spesialforening. Mer om denne ordningen er under punkt 4b. 
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Ferdighetstrening og teknikker 

Trening og forbedring av ferdigheter og teknikker, enten det handler om kirurgiske 

prosedyrer eller intervju- og veiledningsteknikker, er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet i 

helsetjenestene. Ferdighetstrening er allerede en del av læringsmålene i spesialistutdanning, 

og er i utgangspunktet et ansvar som etter spesialistforskriften er plassert hos den ansvarlige 

utdanningsvirksomheten. Fondsutvalget ser likevel behovet for å støtte ferdighetstrening 

som faller utenfor eller på siden av de definerte lærings- og kompetansemålene, og åpner 

for søknader.   

Utvikling av bedre samhandling 

Vertikal og horisontal samhandling mellom tjenestenivåene har vært og er fortsatt essensielt 

for pasientsikkerhet og for kvalitetsforbedring av helsetjenestetilbudet. Fondsutvalget vil 

legge vekt på søknader som omfatter samhandlingsprosjekter.   

Utvikling av retningslinjer og veiledere.  

Utvikling av retningslinjer og veiledere må være forankret i et fagmiljø. Det er fagmiljøene 

som best kan definere hvilke retningslinjer som er nødvendige og hva de må inneholde. De 

fagmedisinske foreningene representerer de nasjonale fagmiljøene, og flere har utviklet 

relevante retningslinjer og veiledere som har stor, faglig autoritet i fagmiljøene. Mye av 

dette arbeidet skjer med betydelig dugnadsinnsats. Fondsutvalget ønsker fortsatt å støtte 

arbeidet med faglige retningslinjer og veiledere, og vil vektlegge tverrfaglig samarbeid. 

Redusere medisinsk overaktivitet 

Medisinsk overaktivitet, definert som overdiagnostikk, overutredning og overbehandling, har 

fått større fokus de siste årene, blant annet gjennom Legeforeningens kampanje Gjør kloke 

valg, som Kvalitetsfondet har gitt støtte til, og prosjekter som "Ikke stikk meg uten grunn" 

ved UNN. Fondsutvalget ser behov for å stimulere til forbedringsprosjekter i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten som tar sikte på å redusere medisinsk overaktivitet i kommende 

periode.  

 

3. Formidling av erfaringer og resultater 

Fondsutvalget har lagt vekt på informasjon vedrørende virksomheten og vil videreføre 

følgende tiltak med tanke på formidling av erfaringer og resultater: 

Sluttrapport – Alle prosjekter skal utarbeide en sluttrapport med standardisert informasjon. 

Fondsutvalget vil behandle sluttrapportene og ta stilling til hvordan denne og annen 

dokumentasjon skal brukes i informasjonsarbeidet. 
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Artikkel i tidsskrifter – Fondsutvalget vil medvirke til at flest mulig av prosjektene blir 

publisert i form av artikler i Tidsskrift for Den norske legeforening og/eller i andre anerkjente 

tidsskrift og medier. 

Årsmelding - Fondets årsmelding legges ut på Legeforeningens nettsider. 

Nettsider – Informasjon om fondet videreutvikles forløpende på nettsidene. Det lages 

artikler om enkelte avsluttede prosjekter som også formidles til relevante tidsskrifter.   

 

4. Andre ordninger fondet finansierer 

a) Kvalitetspriser 

Fondet kontinuerer ordningen med å finansiere to kvalitetspriser; en for spesialist- og en for 

primærhelsetjenesten. Det er Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet som fungerer som 

sakkyndig komite, og vurderer innkomne søknader. Utvalget legger frem innstilling for 

prisene, og sentralstyret i Legeforeningen fatter vedtakene.  

Tildelingssum i 2022 er på kroner 100.000,- per pris. Eventuell endring i tildelingssum 

vurderes av fondsutvalget hvert femte år i sammenheng med revisjon av 

strategidokumentet.  

 

b) 30.000 til kvalitetsforbedringsarbeid i underforeninger 

Fondet vil fortsette å finansiere en ordning der fagmedisinske foreninger kan motta midler 

for å gjøre kvalitetsforbedringsarbeid i sin underforening. Det samme gjelder 

spesialforeninger. Totalt kan 7 foreninger motta midler hvert år, og de kan motta inntil 

30.000 kroner til slikt arbeid. Tildelingen baseres på søknader som har et tydelig kvalitet- 

eller pasientsikkerhetsperspektiv. Sekretariatet behandler disse søknadene fortløpende i 

løpet av året.  

 

5. Evaluering og oppfølgning av prosjekter 

Sekretariatet har den løpende oppfølgning av pågående prosjektene. Det er utarbeidet 

standardiserte rapporterings- og purrerutiner. Fondsutvalget får generelle tilbakemeldinger 

om fremdriften og blir presentert eventuelle avvik eller spørsmål om omdisponering av 

midler. 

 

 

 

https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/legater/kvalitetsprisene/
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-og-pasientsikkerhet/30000-kroner-til-fagmedisinske-foreninger/

