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1. Styrets sammensetning 

Leder: Olav Røise 

Sekretær: Ellen Tveter Deilkås 

Styremedlem og kasserer: Eirik Søfteland  

Styremedlem: Morten Pytte 

Styremedlem: Ida Bakke  

Styremedlem: Janecke Thesen  

Styremedlem: Sirin Johansen  

Varamedlem: Åse Stavland Lexberg 

Varamedlem: Ellen Mollan 

Valgkomité: Hans Ole Siljehaug (leder), Gunnar Olsen. 

Revisorer: Ellen Mollan 

Fra Legeforeningens sekretariat, Medisinsk fagavdeling: Anita Lyngstadaas, spesialrådgiver og Bente 
Kristin Johansen, Fagsjef. 

 

2.1. Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter. 

Datoer for styremøter: 
Vi har hatt en svært aktiv periode med relativt mange styremøter med målet så raskt som mulig å 
komme opp med en organisasjon som skal bidra og bli sett som en forening som kjemper for de 
målene foreningen har satt seg. De fleste av styremedlemmene har deltatt digitalt per telefon. I 
tillegg til styremøter har vi hatt svært omfattende kommunikasjon via e-mail, spesielt i utformingen 
av programmet for vårt andre høstmøte.  

Møter har vært avholdt på følgende datoer; 

21.1.19 
25.2.19 
8.4.19. 
21.5.19. 
21.6.19. 
14.8.19 
25.9.19. 
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16.10.19. 
6.11.19. 

Styremøtene har vært avholdt i Legenes hus og Legeforeningens midlertidige lokaler i Kirkegata 25. 
De fleste styremedlemmer har deltatt per telefon, siden foreningene ikke har midler til å dekke 
reiseutgifter. Styret har arbeidet med saker som berører sentrale formål i vedtektene. Styret har fått 
støtte fra Legeforeningens sekretariat til booking av møterom, kontakt med andre deler av 
foreningen og til å arrangere høstmøtet. Denne sekretariatstøtten har vært svært viktig for drift av 
foreningen. 

2.2. Faglige saker: 
1. Høstmøtet  

Høstmøte om Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet er en av LFKP’s viktigste saker. Møtet er på 
Hotell Park Inn, Gardermoen 28.-29.November 2019. med 60 plasser. I skrivende stund er det noen 
ledige.  (Påmelding: https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/8/33697/#tab1 ). Eirik Søfteland har 
også i 2019 ledet kurskomiteen med viktige bidrag fra hele styret. Foreningen fikk videreført ubrukte 
kr 144690,- fra innvilget søknad i 2018 på kr 500 000,- fra Legeforeningens Kvalitetsfond  til møtet 
da, og i tillegg nye kr. 70000,-  for 2019. Det er laget program til høstmøtet og søkt om godkjenning 
av timer til Legenes videre og etterutdanning. Det er fortsatt ikke kursavgift, men deltagere må 
denne betale reise og opphold selv. Legeforeningens sekretariat har bidratt med administrativ støtte 
til registrering av påmeldinger og søknader og gjennomføring av arrangementet.  

2. Spesialistutdanningskurs i kvalitetsforbedring  

Styret opprettet en arbeidsgruppe for å lage en skisse til et nasjonalt kurs om kvalitetsforbedring og 
samhandling innenfor den fremtidige LIS-utdanningen som går på tvers av spesialiteter, og 
inkluderer allmennmedisin, under delt ansvar til Helsedirektoratet og Legeforeningen.  Åse Stavland 
Lexberg ledet arbeidsgruppen, som bestod av Christian Tappert (Spesialisttjenesten), Ida Waal 
Rømuld (Helsedirektoratet), Jan Erik Nilsen (NAKOS), Sahar Pahlavanyali (NKLM), Morten 
Finckenhagen (LMV/allmennmedisin), Sverre Lundevall (Legeforeningen), Thomas de Lange 
(RegUT) (Ikke deltatt på møter, konferert med på telefon).   

Arbeidsgruppen laget et notat med anbefalinger som ble oversendt til Legeforeningen, Reg-ut i alle 
regioner, og Helsedirektoratet med et følgebrev. I følgebrevet oppfordrer LFKP mottagerne til å ta 
forslagene med i videre arbeid, og ba om en tilbakemelding på hvordan det vil bli gjort, både i planer 
og i konkret praksis. 

3. Strategi for LFKP 

Styret opprettet en arbeidsgruppe for å lage et utkast til strategi. Gruppa har bestått av Anne Karin 
Lindahl, Per Kvandal, Sirin Johansen, Ellen Mollan og Thomas Moger, og vært ledet av Ellen Tveter 
Deilkås. Det har ikke latt seg gjøre å samle hele arbeidsgruppa til ett møte, men i tillegg til ett møte, 
14.5.19, hvor Anne Karin Lindahl og Per Kvandal var til stede, har gruppa gitt innspill til strategi per 
telefon og mail. Utkastet til strategi er behandlet i styret og legges frem for Generalforsamlingen. 

4. Legeundersøkelsen – om leger med dedikert tid til kvalitetsforbedring 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/8/33697/#tab1
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Styret har i samarbeid med Legeforskningsinstituttet (LEFO) gjennomført en undersøkelse som 
belyser legers opplæring i og deltagelse i arbeid med kvalitetsforbedring, og i hvilken grad dette 
prioriteres på legenes arbeidsplass. Foreløpige data presenteres på Høstmøtet 2019. Dataene 
analyseres visere i et samarbeid med LEFO og det er etablert en forfattergruppe (Karin Rø, Eirik 
Søfteland, Åse Stavland Lexberg, Olav Røise, Judith Rosta, Fredrik Bååthe) som skriver en felles 
vitenskapelig artikkel, ledet av Ellen Tveter Deilkås.  

5. Påvirkning av relevante aktører og arenaer  
a.  Styret publiserte 1.1.19 en kronikk i aftenposten om hva helsepersonell har lov til å 

søke av informasjon i pasientjournalen 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ql6LVA/helseministeren-
tilsloerer-hva-helsepersonell-har-lov-til-aa-soeke-av-informasjon-i-pasientjournalen-
olav-roeise 

b. Styret  publiserteen kronikk i Aftenposten om svikt i styrenes påvirkning av 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, på bakgrunn av Riksrevisjonens rapport om 
dette i 2018.  
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EWEQOa/helseministeren-maa-
gjoere-mer-for-pasientsikkerheten-roeise-og-soefteland 

c.  Styret har også hatt et møte med Tidsskriftets redaktør, Are Brean, som anbefalte å 
bruke sjangere som passer, som for eksempel essay, debattinnlegg, kronikk. Han 
anbefalte å ta kontakt for å diskutere forslag til ideer. Han mente at det var 
velkomment å skrive om temaene som har vært presentert som abstrakter på vårt 
høstmøte. Det ble etablert en redaksjonskomite ledet av Janecke Thesen, som ikke 
har vært aktiv.  

6. Høringer 
a. Et høringssvar til forslag om læringsmål for profesjonsutdanninger innen helse, med 

felles læringsmål, ble utformet av Ellen Mollan i samarbeid med styret, og sendt til 
Kunnskapsdepartementet 18.2.19.   

b. Styret sendte et kort støttende høringssvar til Høring om tilgjengeliggjøring av 
helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.). 

7. Samarbeid med andre aktører 
a. Styret hadde besøk av leder i Ylf, Christer Mjåset, i møtet 8.4.19. hvor man snakket 

om hvordan man kunne samarbeide for å oppnå spesialforeningens formål. Ylf leder 
roste styret for å ha gjennomført undersøkelsen vedrørende legers opplæring i og 
deltagelse i arbeid med kvalitetsforbedring. 
 

2.3. Administrative saker 
1. Teknisk løsning for gjennomføring av styremøter.  

Det ble gjort flere forsøk på å bruke Appearin som teknisk løsning, men det var for ustabilt. Skype er 
ikke tillatt brukt på arbeids pc til sekretær (Ellen Tveter Deilkås). Styremøter har vært gjennomført 
som telefonmøter på flettet linje på mobiltelefon. Lydkvalitet har vært bra.   

2. Administrativ løsning for medlemsregister, innkreving av medlemsavgift, kommunikasjon 
med medlemmer.  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ql6LVA/helseministeren-tilsloerer-hva-helsepersonell-har-lov-til-aa-soeke-av-informasjon-i-pasientjournalen-olav-roeise
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ql6LVA/helseministeren-tilsloerer-hva-helsepersonell-har-lov-til-aa-soeke-av-informasjon-i-pasientjournalen-olav-roeise
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ql6LVA/helseministeren-tilsloerer-hva-helsepersonell-har-lov-til-aa-soeke-av-informasjon-i-pasientjournalen-olav-roeise
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EWEQOa/helseministeren-maa-gjoere-mer-for-pasientsikkerheten-roeise-og-soefteland
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EWEQOa/helseministeren-maa-gjoere-mer-for-pasientsikkerheten-roeise-og-soefteland
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Styret har etablert en elektronisk løsning for innsamling av medlemsavgifter og utsending av 
medlemsinformasjon i Styreweb. Medlemsregister i StyreWeb er oppdatert og det er gjort klart for 
innkreving av kontingent med KID merket faktura. Styret vedtok muligheten til e faktura fra 
Styreweb som vil koste 3,- per faktura. 

3. Brønnøysundsregisteret 

Styret har registrert spesialforeningen i Brønnøysundsregisteret og det er opprettet bankkonto i 
Sparebanken Vest. 

4.  Spesialforeningen har fått en nettside under Legeforeningen: 

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/legers-forening-for-kvalitetsforbedring-og-
pasientsikkerhet/ 

Morten Pytte er nettredaktør og Ellen Mollan er med i en nettredaksjon 

Styrets revisor, legestudent Ellen Mollan (UiT) takket ja til å være  vara for spesialforeningen. 

5. Informasjonsarbeid og medlemsrekruttering. 

Styret har arbeidet ikke behandlet saker om medlemsrekruttering.  Styret har spredt noe 
informasjon via Face book-siden Leger for bedring. 

6. Sekretariatet har registrert foreningen i Brønnøysundsregisteret.  Sekretariatet har også 
laget et manuelt midlertidig medlemsregister i påvente av en elektronisk løsning. Det var 
registrert 87 medlemmer per 16.10.18.  Pr. 1.11.19 har foreningen i alt 107 medlemmer i 
følge elektronisk registrering i StyreWeb 

  

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/legers-forening-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet/
https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/legers-forening-for-kvalitetsforbedring-og-pasientsikkerhet/
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3. Årsregnskap  

Styret har ikke brukt utgifter til å holde styremøter. Penger har vært brukt til medlemsregistrering, 
kontingentinnkreving og å sende ut informasjon til medlemmer om Høstmøtet via programvaren 
Styreweb. 

   
BUDSJETT          
2019 

REGNSKAP PR. 
1.11.2019 

    
 

INNTEKTER  Antall  
 

Kontingent 300 100 30000 21160,00 
Overføring Styreweb    3243,75 
SUM   30000 24403,75 

    
 

UTGIFTER    
 

StyreWeb   5000 4044,80 
Adm/Gebyrer   1000 206,25 
Styremøter   4000  

Prosjekt   20000  

SUM   30000 4251,05 
BEHOLDNING .1.11.    20152,70 

    
 

Det er utstående kontingent for i alt kr. 8842,- i følge StyreWeb, slik at når denne kommer inn 
stemmer dette med budsjett. Det må foretas en ny purring på disse. Det har til gjengjeld ikke vært 
brukt midler til styremøter eller prosjekter som budsjettert. Styret ser det som en stor utfordring for 
foreningen å øke inntektene, spesielt bør flere medlemmer verves. Finansiering for eventuelt nytt 
Høstmøte i 2020 må også vurderes. Styreleder og sekretær har dekket representasjonsutgifter til 
middag med Fagdirektør i Legeforeningen.  


