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1. Styrets sammensetning 

Leder: Olav Røise 

Styremedlem: Ellen Tveter Deilkås 

Styremedlem og kasserer: Eirik Søfteland (trakk seg i perioden, varamedlem Rannei Hosar overtok 
som kasserer) 

Styremedlem: Åse Stavland Lexberg  

Styremedlem: Nicolas Øyane 

Styremedlem: Karin Møller (trakk seg i perioden) 

Styremedlem: Haakon Lindekleiv  

Varamedlem: Asgeir Kvam 

Varamedlem: Rannei Hosar 
Varamedlem: Jannicke Mellin-Olsen ( ble oppnevnt som nytt varamedlem av styret, fordi to 
styremedlemmer trakk seg i perioden) 

Valgkomité: Hans Ole Siljehaug (leder), Siren Olsen, Jannicke Mellin-Olsen (Jannicke Mellin-Olsen 
trådte ut av valgkomiteen da hun ble varamedlem til styret). 

2.1. Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter.   

Leder Olav Røise har innkalt til og ledet styremøtene på Zoom. Ellen Deilkås har skrevet referat fra 
alle styremøtene, og sendt ut agenda og styreinnkalling.  Varamedlemmene har vært innkalt til alle 
styremøtene og har deltatt på de fleste. Møtetidspunkt ble i perioden endret fra 1530-1730 til 1930-
2030.  Møtene har i hovedsak vært holdt på mandager.  

Datoer for styremøter: 
Møter har vært avholdt på følgende datoer; 

14.12.20 
18.1.21 
1.3.21 
6.4.21 
12.5.21 
14.6.21 
23.8.21 
20.9.21 
11.10.21 
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Faglige saker: 

1. Styrets har bidratt med tre medlemmer i Helsedirektoratets ekspertgruppe for å gi råd om 
tiltak «Når noe går galt». Det har vært holdet flere digitale møter og et heldags møte. To av 
våre styremedlemmer (Olav og Jannicke) deltar i programmet på 
Pasientsikkerhetskonferansen 2021 for å snakke om dette temaet.  Ekspertgruppen bidro til 
artikkelen Overleger som kulturledere, i tidsskriftet OVERLEGEN 3-2021. 

2. Styret er representert i Legeforeningens rådgivende utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet, 
med Ellen og Nicolas.  I det rådgivende utvalget har LFKP arbeidet spesielt med et seminar 
om hvordan fagmedisinske foreninger kan bidra til å forbedre legers organiserte muligheter 
til å arbeide med kvalitet og pasientsikkerhet. Sentralstyret har vedtatt støtte til seminaret, 
og Utvalget har sendt søknad om finansiering av seminaret til Fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet. Det er oppnevnt en programkomite hvor LFKP er representert.  

3. Styret har drøftet strategi og mulige tiltak i to møter, og vil drøfte strategi og forslag til 
handlingsplan på Årsmøtet. 

4. Utskifting i styret og mangel på ressurser medførte at vi ikke arrangerer eget Høstmøte i år, 
men arrangerer i stedet et utvidet årsmøte i kjølvannet av den nasjonale 
Pasientsikkerhetskonferansen, med et faglig program.  

5. Leder i LFKP har kommentert følgende aktuelle saker i NRK:  
i. Paret i Leirfjord som mistet sønnen sin 

https://www.nrk.no/nordland/professor-i-legeforeningen-mener-
helsevesenet-i-norge-mangler-systemer-for-a-laere-av-feil-
1.15541853 

6. I samarbeid med Legeforskningsinstituttet (LEFO) har LFKP tatt initiativ til å undersøke legers 
interesse for og deltagelse i arbeid med kvalitetsforbedring, og i hvilken grad dette 
prioriteres på legenes arbeidsplass. Forfattergruppen som ble etablert i en tidligere 
styreperiode er som følger: Ellen Tveter Deilkås, Judith Rosta, Fredrik Bååthe, Olav Røise, Åse 
Stavland Lexberg, Eirik Søfteland, Karin Isaksson Rø.  Artikkelen har blitt vurdert av fagfeller 
og er under revidering.  

Administrative saker 

Perioden har vært aktiv men begrenset av koronapandemien som har blant annet medført så stor 
arbeidsbelastning at ett styremedlem måtte trekke seg. Et annet styremedlem trakk seg også. På 
denne bakgrunnen valgte styret å oppnevne et ekstra varamedlem. Alle styremøtene har vært holdt 
digitalt. 

1. Legeforeningen har hatt ansvar for medlemslister og innkreving av kontingent. Pr. 24.10.21 har 
foreningen 142 medlemmer.   

 
2. Styret har oppdatert informasjon om styremedlemmene i Brønnøysundsregisteret og har 

fortsatt bankkonto i Sparebanken Vest.  
 

3.  Spesialforeningen har en nettside under Legeforeningen. Asgeir Kvam er redaktør for nettsiden.  
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https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/legers-forening-for-kvalitetsforbedring-og-
pasientsikkerhet/ Foreningen har for tiden ingen nettredaktør eller nettredaksjon 

4. Styret har ikke behandlet saker om medlemsrekruttering.  Styret har spredt noe informasjon via 
Face book-siden Leger for bedring. Medlemsantallet er økt med 21 medlemmer siden Årsmøtet 
2020. 
 

Årsregnskap  

Styret har hatt lite utgifter til styremøtene.  Per 30.10.21 så hadde LFKP kroner 66 647,85 på konto i 
Sparebanken Vest.   


