
 

Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

 

Vedtekter  

Vedtatt av sentralstyret 17.10.2012.    

Godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet 29.10. 2012. 

 

1. Etablering  

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 Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet, 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 og spesialister med avtalepraksis (statsavtalen). 

 

2. Formål 

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

i helsetjenesten. 

 

3. Tilskudd  

Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller delvis dekning av 

utgifter forbundet med:  

 

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

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.  

b) Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- og 

prosessveiledning. 

c) Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og 

samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.  

d) Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.  

e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.  

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

pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.  

 

Tilskudd til prosjekter kan ytes i inntil 3 år.  

Fondsutvalgets vedtak kan ikke påklages.  

 



4. Søknad  

Søknad om tilskudd fra fondet skrives på fastsatt skjema og sendes Legeforeningens 

sekretariat innen frister som kunngjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening og på 

Legeforeningens nettsider.  

 

5. Plassering, forvaltning og anvendelse  

Den norske legeforenings sentralstyre treffer vedtak om plassering og forvaltning av 

fondsmidlene. Det utarbeides beretning og regnskap ved utgangen av hvert regnskapsår. 

Beretning og revidert regnskap skal legges frem for Den norske legeforenings landsstyre til 

godkjennelse.  

 

Anvendelse av fondsmidlene i henhold til disse regler, avgjøres av Fondsutvalget for Den 

norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Som hovedregel skal 

ca. 60 % av tildelingene skje til prosjekter i primærhelsetjenesten. 

 

6. Fondsutvalgets sammensetning 

Fondsutvalget består av leder og syv medlemmer.  

Den norske legeforenings sentralstyre oppnevner leder og fire medlemmer, hvorav minst to skal 

være fra primærhelsetjenesten og to fra spesialisthelsetjenesten. Det Kongelige Helse- og 

omsorgsdepartement oppnevner to medlemmer, hvorav ett medlem skal være fra de regionale 

helseforetak og representere sykehuseierne. KS oppnevner ett medlem.  

Den norske legeforening oppnevner to varamedlemmer, Helse- og omsorgsdepartementet og KS 

oppnevner ett varamedlem hver. 

Fondsutvalgets medlemmer med varamedlemmer oppnevnes for fire år om gangen. Medlemmene 

kan gjenoppnevnes én gang.  

Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenoppnevnes én gang. 

Fondsutvalget velger selv nestleder.  

Fondsutvalget er beslutningsdyktig når seks medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør 

lederens stemme utslag.  

Fondsutvalget fører protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av leder og ett 

utvalgsmedlem.  

 

7. Forretningsførsel og sekretariat 

Den norske legeforenings sekretariat er forretningsfører og sekretariat for fondet. Sekretariatets 

utgifter i forbindelse med de arbeidsoppgaver som er nødvendig av hensyn til fondet, dekkes av 

fondet.  




