Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

Referat fra styremøte nr. 5 2016
Tid: 12. desember kl. 13-15
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Tilstede: Kari Elisabeth Sletnes (KES), Berit Mosseng Sjølie(BMS), Elisabeth Cecilie
Klæbo Reitan(ECKR), Bente Gunnarshaug(BG) referent
Ikke tilstede: Henrik A. Sandbu(HAS), Sigrid J. Askum(SJA), Torun Risnes(TR), Einar
Bugge(EB)
Sak Innhold
Godkjenning av møteinnkalling
1
Godkjenning av referat 2.
2
september
Program
3

Resultat/vedtak

Ansvar/frist

Godkjent
Programmet ble revidert
Nye innspill er markert lilla
Alle
Konklusjon:
Alle sjekker det reviderte programmet.
Ansvarlige for den enkelte parallellsesjon
fastsetter tid, titler og overskrifter.
Kari
Plenum dag 2, Kari forespør Sigrid om ledelse

Gjennomføring
Konklusjon gjennomføring
Sletten og co. ansvar for
• lyd i plenumsalen
• filmopptak
Leverer samme tjeneste gratis i 2017 som i
2016

Elisabeth

Hvem gjør hva?
Forslag til nytt kommunikasjonstiltak
Utarbeidelse av 4 filmer a 28 sekund som skal
brukes til å reklamere for NFKH og
kvalitetsarbeid på nettsiden og FB.
For eksempel:
• Mikael de Vibe om læringsnettverk,
• Kari Hva om NFKH?
• Gøran Henriks om monitorering,
• Ole Tjomsland om ledelse
• Deltagere på konferansen – om
konferansen
Fotografering, vanskelig å fotografere pga av

Alle

mørkt lokale. Vi må tenke på hvordan vi kan
gjøre dette, for eksempel avtale fotografering
med foredragsholdere og deltagere under gode
lysforhold
Konklusjon kommunikasjon
Filming og fotografering drøftes i neste møte

Kari

Informasjonsskriv til foreleserne
Inforskriv til foredragsholderne oppdateres
med kontaktinformasjon.
I skrivet presiseres med presisering om
informasjon om filmopptak. Foredragsholdere
som motsetter seg filmopptak, må gi beskjed. Elisabeth
Sjekk at lenken til påmelding er korrekt
Alle
Ansvarlig for den enkelte parallellsesjon
sender informasjonsskriv til «sine
foredragsholdere».
Kvalitetsprisen
Forslag om at Norsk Forum for Kvalitet i
Helsetjenesten (NFKH) deler ut to priser:
1) Den Nasjonale Kvalitetsprisen 2017 til
en eller flere personer som har oppnådd
gode resultater når det gjelder å
forbedre tjenestene ut i fra de seks
målene i Nasjonal strategi for
kvalitetsforbedring i sosial- og
helsetjenesten.
2) I tillegg deles ut jubileumspris som er
et reisestipend kr. 15 000.
Søknad om begge priser sendes til Berit
Mosseng Sjølie berit.m.sjolie@nord.no innen
1.mars 2017
Nominasjonen/søknaden må minst inneholde:
•

•
•
•

Navn og kontaktinformasjon til den/de
som nomineres til prisen, samt navn på
institusjon
Navn og kontaktinformasjon på den
som nominerer
Kort presentasjon av
forbedringsarbeidet
Begrunnelse for hvorfor foreslått
kandidat bør tildeles prisen

Begrunnelsen bør ta utgangspunkt i de 6
kvalitetsmålene.

Informasjon om begge prisene legges ut på
nettsiden og FB, sendes medlemmene per epost.
Konklusjon kvalitetspris:
Kvalitetssjekk utlysningstekst
Beslutning om beløp
Utsending til medlemmene
Legge ut utlysning på FB og nettsted
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Handlingsplan 2017
Revisjon av handlingsplanen

5

Brukerdeltagelse
Nettside og e-post konto
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Eventuelle saker

Berit
Kari
Sigrid (Torunn)
Elisabeth

Tas opp i et senere arbeidsmøte før
generalforsamlingen

Nettsideleverandøren egen kontaktperson:
Hilde, sidene er oppdatert
Siste frist for å redusere deltagelse 50% er17.
februar, styremøte bør arrangeres før denne
dato.

Elisabeth
Kari

Styremøte NFKH 13. februar kl. 13.00 17.00
7

Status økonomi og regnskap

• Torunn Risnes holder Kari m økonomi, Kari
orientert som videreformidler til styret.
Torunn
Torunn er assosiert medlem av
styregruppen, og kontaktperson til
banken.
• Orientering om ny oppdragsavtalen
Vestby Regnskapskontor og
bankavtale.

Vedlegg: «Brainstorming»

Kvalitetskonferansen 2017
Ledelse
• Workshop
• Invitere profilerte ledere: hva er din viktigste verktøykasse, hva gjør du som leder?
• Hvordan lykkes Bjørn Guldvog og Camilla Stoltenberg?
• Ny internkontrollforskrift, hvordan kan ledere bruke denne som et verktøy i
kvalitetsforbedring
• Samarbeidsavtalene
Forskning
• Spørre Kunnskapssenteret om forslag til foredragsholdere
Verktøykasse
• Læringsnettverk og erfaringer
• Læringsnettverk og forskningsresultater, virker det?
Nye innovative metoder for omstilling
• Digitalisering
• Hvordan implementere IT-systemer
o 80% organisering og ledelse, 20% teknologi
• Hvordan få teknologiske løsninger til å fungere hos brukerne og får til forbedring
«Tema i tiden»(pakkeforløp)
• Mer om pasientforløp
Fastholde implementering av forbedring
Hvordan bruke kvalitetsregistre i kvalitetsforbedring
• Gode eksempler som viser muligheter for forbedring
• Kommunalt pasientregister(KPR)
Hva er kommunenes største kvalitetsutfordring?
• Samhandling
o Gode og dårligere historier
• Rundebordskonferanse
• Pasientsikkerhet
Pasientforløp
• Pasientsentrerte team
• Samhandling
• Fastleger og spesialisthelsetjenesten, gode strukturer som fungerer
o SKIL i Oslo kommune, Legeforeningen og Medrave
• PasOp utskrivning og samhandling

• Relasjonell koordinering, metodikk for bedre samhandling på tvers av siloer,
kartlegging av hvordan kommunikasjonen går og hvem som snakker sammen
Erfaringer med kvalitetsbasert finansiering, basert
Brukererfaringer og resultater fra tilsyn
• Pasient- og brukerombud, Oslo kommune, UNN
• Ringerike
• Sivilombudsmannen
Samarbeid med andre aktører på samme marked
• Helsedirektoratet
• Kunnskapssenteret, FHI
• NSH

