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Statutter for kvalitetsutvalget i Norsk barnelegeforening 
 
§ 1 Utvalgets navn 
Utvalgets navn er Kvalitetsutvalg i Norsk barnelegeforening (KU-NBF) 
 
§ 2 Forhold til Norsk barnelegeforening og Den norske legeforening. 
Kvalitetsutvalget (KU) er en frittstående arbeidsgruppe i NBF. KU har to årlige møtepunkter 
med styret i NBF, hhv i forkant av Pediaterdagene og NBF Vårmøtet. Viktige strategiske 
beslutninger for KU sitt arbeid drøftes med styret i NBF, og forankres i styret, eventuelt av 
årsmøtet i NBF. Utvalget er omfattet av lover og vedtekter som gjelder for NBF og Den 
norske legeforening. 
 
§ 3 Formål og oppgaver 
Kvalitetsutvalget i NBF har til formål å fremme kvalitetsforbedrende arbeid i NBF blant annet 
ved å: 

- Organisere arbeidet med utarbeidelse og vedlikehold av NBFs veiledere, i samarbeid 
med NBFs ulike interessegrupper. 

- Organisere arbeidet med utarbeidelse og kvalitetssikring av medisinsk informasjon på 
nasjonale helseplattformer, i samarbeid med NBF sine ulike interessegrupper. 

- Organisere arbeidet med bruk av standardiserte observasjoner og egnede 
skåringsverktøy ved norske barne- og ungdomsavdelinger. 

- Gi faglige råd om bruk av ferdighetstrening og systematiske kommunikasjonsverktøy 
ved norske barne- og ungdomsavdelinger. 
  

§ 4 Medlemmer, sammensetning og oppnevning 
Kvalitetsutvalgets består til enhver tid av 4-6 medlemmer, hvorav en fungerer som leder og 
en som redaktør for NBFs veiledere. Medlemmene i KU skal være registrerte medlemmer i 
NBF og være yrkesmessig tilknyttet norsk barne- og ungdomsmedisin i enten klinisk eller 
vitenskapelig stilling. Det tilstrebes at utvalgets medlemmer representerer alle 
helseregioner, samt at minst en av utvalgets medlemmer er Lege i Spesialisering (LIS). Det 
tilstrebes representasjon i KU fra både universitetsklinikker og lokale barne- og 
ungdomsavdelinger. 
 
KUs medlemmer oppnevnes av styret i NBF for en periode på 2 år av gangen. Formell 
oppnevning finner sted ved NBFs styremøte i forkant av årsmøtet.  
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KUs medlemmer står fritt til å tre ut av vervet underveis i perioden dersom de skulle ønske 
dette. I disse tilfeller kan oppnevning av nytt medlem foretas løpende dersom KU ønsker 
dette.  
 
Forslag til nye medlemmer i utvalget kan fremmes av KU selv, eller av styret i NBF. Forslag 
bør være styret i hende minimum 2 uker før møte der oppnevning skal finne sted. KU 
konstituerer seg selv. 
 
§ 5 Finansiering og budsjett 
Arbeidet i KU finansieres over NBF sitt budsjett og ved tilskudd av øremerkede 
prosjektmidler. En stipulert ramme for KUs forventede utgifter for kommende år fremmes 
for NBF styret i januar av hvert år. Denne rammen inkluderer utgifter til fysisk deltagelse 
(reise og evt overnatting) for KUs medlemmer på styremøter i NBF. 
 
Det skal føres regnskap over medgåtte utgifter belastet «KU-konto». Medlemmer av KU kan 
på lik linje med andre motta honorar for arbeid utført på vegne av NBF, men har utover 
dette ikke krav på foreningens midler eller andel av disse. 
 
 


