Styreleders oppsummering
Norsk Forum for Kvalitet i Helsetienesten(NFKH) har bygd en tradisjon knyttet til den årlige
Kvalitetskonferansen for kvalitet i helsetjenesten. Her samles særlig interessert fagfolk for læring og

fordypning.
NFKH er basert på innsats fra et styre som engasjerer seg oEEjør en innsats uten vederlag. Styrets

sammensetning er derfor vesentlig, og den enkeltes kompetanse, funksjon og faglige nettverk er av
betydning.
Oppgradering og omlegging
De siste årene har vært preget av en del praktiske utfordringer. Nettsiden var utdatert og måtte
oppgraderes, det måtte legges om til elektronisk fakturering med medlemsregister og det har vist seg

at merverdiavgift må regnes inn som del av kostnadene ved Kvalitetskonferansen. Styret har vurdert
det slik at det er behov for en regnskapsfører som har formell kompetanse for å ivareta dette
arbeidet videre.
Har Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten fortsatt livets rett?
Styret har hatt en diskusjon om hensikten med NFKH fortsatt aktuell;

Er

det fortsatt slik at det er et

behov for en innsats før ä løfte den faglige kvaliteten i helsetjenesten?
Det er mange som er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorBstjenestene, og NFKH
ser at det er en del konferanser oB mØteplasser som til dels kan være konkurrerende om
oppmerksomhet og deltakere på Kvalitetskonferansen. Dette kan være en forklaring på at det har
vært færre deltakere de siste årene. På den annen side har det vært lignende perioder tidligere med

svingninger i påmeldingen. I 2016 er tidspunktet for Kvalitetskonferansen flyttet fra mars til juni fordi
pasientsikkerhetsprogrammet la sin erfaringskonferanse til mars. Generalforsamlingen er flyttet
tilsvarende.
Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten(NFKH) ble dannet i april 1992. Foreningen er tverrfaglig og
skal arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. NFKH ble etablert som den første nasjonale
møteplassen for fagpersoner med særlig interesse og engasjement for å heve kvaliteten

i

helsetjenesten. Den første fagkonferansen ble avholdt i Oslo, Kvalitetskonferansen.
Hroar Piene var foreningens første styreleder, og Helsedirektoratet tok initiativet til å etablere
foreningen. Nå er det 24 år siden NFKH ble etablert, og fortsatt ser vi at det er viktig å lære av egne
og andres feil og suksesser. Ansvaret for å arbeide med kontinuerlig kvalitetsforbedring ligger både
hos ledere og den enkelte fagutØver.

Det har hvert år på generalforsamlingen vært en diskusjon og vurdering av situasjonen og plan for
videre arbeid.

Økonomi
NFKH har hatt en diskusjon med hensyn til å være en medlemsorganisasjon. Tidligere har det i stor
grad vært bedriftsmedlemmene som har gitt en viss inntekt, og dette har gitt mulighet til å holde
deltakeravgiften på Kvalitetskonferansen ganske lav sammenlignet med andre lignende
arrangementer innen helse- og omsorgstjenesten. Det har vært problematisk å få

bedriftsmedlemmer til å betale for medlemskapet. Dette skyldes i første rekke en del
omorganiseringer, særlíg på sykehusene. Fra egne kvalitetsavdelinger til å legge ansvaret for
kvalitetsforbedring til ledere, eller at kvalitetsavdelingene er lagt inn i nye avdelinger/enheter
sammen med forskning, innovasjon og kvalitetsforbedring. Dette har gjort at de kontaktpersonene
som tidligere sørget for betaling for medlemskap i NFKH ikke lar seg spore opp lenger. I 2016 har

styret valgt å øke konferanseavgiften for å sikre at inntjeningen på Kvalitetskonferansen går i balanse
mot kostnadene.
Samtidig erfarer styret i NFKH at Kvalitetskonferansene har fått meget god evaluering de siste årene,
både på faglig innhold og organisering av konferansene.

