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Rapport fra Kvalitetsutvalget 2017/2018 
 
Kvalitetsutvalget i NFDV har det siste året bestått av Ellen Margrethe Slevolden, Kristine Åsheim 
og Ragnar Solberg Faye.  
 
Kvalitetsutvalget (KvU) har kommunisert innad gjennom enkelte lokale møter, men hovedsakelig 
pr E-mail. KvU har generert økonomiske utlegg til 2 flyreiser t/r Bergen for ett medlem i 
forbindelse med møter i Dnlf-regi i løpet av siste virksomhetsår. 
 
Kvalitetsutvalgets aktiviteter 2017/18 
 
1. KvU har i år fått et spesifikt mandat fra styret i NFDV.  
Legeforeningen har satt i gang et prosjekt «Gjør kloke valg», basert på en internasjonal kampanje 
kalt «Choosing wisely». Tanken er å bevisstgjøre leger (og pasienter) for å unngå over- og 
underbehandling, dvs. uønsket variasjon i valg av medisinske undersøkelser og behandling. 
Norheimutvalgets rapport som drøftet prioriteringer i norsk helsevesen (NOU 2014) var sentral 
under oppstarten av kampanjen. Helseatlas fra Tromsø påviste store geografiske variasjoner i 
hyppighet av forskjellige typer elektive kirurgiske inngrep  
 
Styret i NFDV gjorde et vedtak om dette:  
Sigrid Rød fra Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat presenterte pågående 
prosjektarbeid om ulikhet i medisinsk praksis innen utredning og behandling av pasienter i Norge. 
Hver fagspesialitet vil forespørres om å utarbeide anbefalinger og forslag til implementering av 
fem selv-definerte temaer. Styret vil forespørre kvalitetsutvalget i NFDV om å møte Sigrid Rød 
for en nærmere orientering, samt inviteres til planlagt workshop i februar 2018. 
 
KvU har først hatt et orienteringsmøte med Sigrid Rød som representant for Legeforeningen. 
Deretter deltok vi på et stort møte hvor noen av grunnleggerne av den internasjonale kampanjen 
fortalte om sine erfaringer fra bl.a USA, Canada og England.  
 
Erfaringer i kampanjen tyder på at det kan være fornuftig og ressursbesparende å la små grupper 
som arbeider med en spesifikk faglig veileder også vurdere eventuell over- og under-behandling i 
det aktuelle feltet. 
 
2. KvU har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for å kartlegge 
eventuelle spesifikke ønsker med hensyn til tema for skriftlige veiledere/retningslinjer. 
KvU ser det fortsatt som sin kanskje viktigste oppgave å rekruttere redaktør(er) med 
spesialkompetanse og interesse for å arbeide med slike spesifikke veiledere/retningslinjer. 
KvU mener at slike redaksjonsgrupper kanskje også bør vurdere om det kan identifiseres områder 



 

med mulig over- eller under-behandling innenfor feltet.  
 
3.  Metodeboken fra RH i versjon 2017, vil bli gjort tilgjengelig for alle NDFVs medlemmer. 
 
4. Kvalitetsutvalget har utarbeidet et spørreskjema som er tenkt brukt i hudlegepraksis, om man 
ønsker et verktøy for enkel tilbakemelding fra egne pasienter med hensyn til erfaring med 
hudlegekontoret/eventuelt hudpoliklinikken. 
Skjemaet er lagret i Wordformat slik at hver enkelt hudlege eventuelt kan tilpasse skjemaet til 
lokale forhold. 
KvU har testet skjemaet i en liten skala, og tror at det kan ha en viss nytte.  
Skjemaet har ligget ute på NFDV nettsidene, under rubrikken "vedlegg".  
 
 
 
Med kollegial hilsen  
 
Kvalitetsutvalget i Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 
Kristine Åsheim , Ellen M. Slevolden og Ragnar S. Faye. 


