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Vedtekter for  

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Vedtatt 5.11.2020. 

 
1. Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP) er en 

sammenslutning av leger og medisinske studenter med interesse for forbedringsarbeid, 

pasientsikkerhet og ledelse. 

Foreningen er en spesialforening i Den norske legeforening
1
. 

 

2. Foreningens formål er å: 

- bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet på alle nivåer innenfor helsesektoren 

- oppmuntre til og fremme forbedringsarbeid i klinisk praksis og utdanning  

- Bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil 

- oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen fagfeltet 

- spre kunnskap om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet basert på dokumenterte 

erfaringer og vitenskap 

- bidra til tverrfaglig samarbeid 

- bidra til å arrangere et årlig faglig møte med deling av erfaringer og vitenskapelige 

presentasjoner om kvalitetsforbedring, i samarbeid med andre aktører, og andre 

organisasjonsledd i Legeforeningen 

- være høringsinstans  

- fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske organisasjoner innen 

interesseområdet 

- Oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og (medisinske) 

ledere med interesse for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet i helsetjenesten 

 

3. Medlemskap forutsetter medlemskap i Den norske legeforening og opprettes ved skriftlig 

innmelding. Medlemskontingent betales årlig. Et medlem som i to påfølgende år ikke har 

betalt kontingent, kan utelukkes fra foreningen. 

 

4. Foreningens virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

Styret velges av årsmøtet for en periode på to år. 

Leder velges særskilt. Kasserer og sekretær utpekes internt blant styremedlemmene. Det 

er anledning til å stille til gjenvalg to påfølgende ganger. Årsmøtet velger en valgkomite 

med tre medlemmer. Valgkomiteen velges for to år. Valgkomiteen utpeker sin egen leder. 

 

5. Styret kommer sammen når leder og minst to styremedlemmer finner det nødvendig, 

minimum to ganger per år. Styret er beslutningsdyktig når 3 av medlemmene inkludert 

leder er tilstede. Ved like stemmetall er leders stemmegivning utslagsgivende. Det er 

anledning til å holde styremøter via telekommunikasjonsmidler. 

 

6. Innenfor de rammene som årsmøtet har gitt, kan styret beslutte på vegne av foreningen i 

alle saker. 

 

7. Årsmøtet arrangeres årlig.  

Innkallelse sendes ut til alle foreningens medlemmer senest en måned før møtet. 

                                                 
1
 Må godkjennes av Legeforeningens sentralstyre 
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Årsmøtet skal: 

 

- Velge møteleder, referent, to representanter for å underskrive møteprotokollen og 

stemmetellere 

- Godkjenne dagsorden 

- Behandle styrets årsberetning 

- Behandle og godkjenne revidert årsregnskap og budsjett 

- Fastsette medlemskontingent for kommende år. 

- Foreta valg av styre, revisor og valgkomite.  

- Behandle saker som er lagt fram av styret og saker som et medlem har meldt skriftlig 

til styret minst seks uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtets beslutninger fattes ved simpelt stemmeflertall. Det kan kun stemmes ved 

personlig frammøte. Skriftlig avstemming foretas når styret eller minst 10 medlemmer 

framsetter ønske om det. 

 

8. Foreningen kommer sammen til medlemsmøter når styret finner det nødvendig eller hvis 5 

medlemmer samtidig framsetter en skriftlig anmodning om dette. 

 

9. Foreningens budsjett- og regnskapsår skal følge kalenderåret. Regnskap skal før årsmøtet 

være revidert av valgt revisor; revisors innstilling framlegges for årsmøtet. Styret 

utarbeider selv budsjett. Foreningens kontanter og formue settes inn på ordinær 

bankkonto. 

 

10. Vedtektsendringer kan bare skje på foreningens årsmøte. Det kreves 2/3 flertall for 

vedtak. Dersom foreningen vedtas oppløst, treffer årsmøtet beslutning om anvendelse av 

foreningens formue. 


