Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten: Styrets årsberetning 2020
1. Styrets sammensetning
Leder: Kari Elisabeth Sletnes (2019-2021)
Sigrid Askum (2019-2021)
Elisabeth Huseby (2021-2022)
Trude Anita Hartviksen (2019-2021)
Geir Elund Nordheim (2019-2021)
Kristin Tveitnes (2021-2022)
Elisabeth Klæbo Reitan (2021-2022)
2. Styremøter i perioden
Digitale arbeidsmøter: 26.6.20, 25.08.20, 12.11.20, 18.11.20. Møtene ble brukt til
planleggingen av generalforsamling og sondering av hva situasjonen rundt
pandemien tillater oss å gjøre.
Fysiske møter: Tidspunkt 14.2.2020. Det ble på grunn av pandemien kun arrangert et
fysisk møte i 2020. Her så vi spesifikt på oppfølging fra årsmøte 2019 om at det er tid
for å se hvordan vi best være en foreningen for framtiden.
Generalforsamling ble avholdt digitalt 18.11.2020.
3. Sekretariatet og sekretær
Kontaktperson for NFKH er styreleder Kari Elisabeth Sletnes. NFKH nås via epost
post@nfkh.no og kari.sletnes@online.no
4. Kvalitetskonferansen
Den nasjonale Kvalitetskonferansen ble ikke arrangert i 2020.
5. Foreningens økonomiske situasjon
Regnskapet fra 2020 viser at NFKH har gått med et underskudd på kr 7.441,sammenlignet med et overskudd i 2019 på kr 18.801,- Regnskapet for 2020 er
godkjent av revisor som ikke hadde merknader. Styret i NFKH må fortsatt arbeide for
å sikre en solid økonomi.
6. Handlingsplan
Det utvikles hvert år en handlingsplan. I handlingsplanen ligger det å være en
pådriver for innføring av forbedringskunnskap i helsetjenesten, videreutvikle
møteplasser for erfaringsdeling i helse- og omsorgstjenesten, samarbeide med
relevante aktører, sikre gode arbeidsprosesser i styret og å sikre en sunn økonomi.

7. Kvalitetsprisen
Kvalitetsprisen ble ikke utlyst i 2020.
8. NFKHs medlemsoversikt
Siden 2016 har medlemsoversikten vært plassert hos Vestby regnskapskontor.
I 2020 hadde vi 42 medlemmer; 24 virksomheter/organisasjoner og 18
enkeltpersoner.
9. Hjemmesiden wwww.nfkh.no og Facebook
Nettsiden driftes av Call2action AS og følges opp av styremedlem Kristin Tveitnes.
Tveitnes og styreleder Sletnes følger opp Facebook-siden.
10. Annet
Året 2020 har vært et veldig spesielt år med korona-pandemi. Av den grunn har
aktiviteten i forumet måtte begrense seg til et minimum. Dette skyldes at sentrale
styremedlemmer har vært fullt opptatt i sentrale posisjoner med å håndtere
koronakrisen, hvilket har tatt nærmest all tid. Styret har på grunn av den lave
aktiviteten uten tilbud til våre medlemmer valgt å ikke purre på manglende
innbetaling av medlemskontingent noe som har har medført at inntekten via
kontingent er betydelig redusert.
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