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Rapporten er basert på NFKIIs vedtekter og bygger på følgende tilgjengelig dokumentasjon
om NFKH for året 2015:
referat fra styremøter,
styrets årsberetning og
styreleders oppsummering
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Den Nasjonale Kvalitetskonferansen ble avholdt24.-25. mars med 170 deltakere. For teknisk
gjennomføring av konferansen har styret nå valgt å kjøpe denestene av l-Iotellink. Dette er en
kostnadskrevende løsning. Vi anbefaler at styret i fremtiden utarbeider et eget
konferanseregnskap slik at kostnader forbundet med konferansen synliggjøres ift NFKH sin
ordinære drift.

Det synes som om styremøtene i stor grad omhandler planlegging av program. Samtidig ser vi
med bekymring at antall deltakere reduseres - og dermed også inntcktene. For 2016 er det
valgt en større prisforskjell for medlemmer og ikke-medlemmer. Dette synes vi er et fomuftig
riltak.

I tillegg er det utfordringer knyttet til virksomhetsmedlemskap og organisering av
spesialisthelsedenestens kvalitetsarbeid. Få kommuner er medlem. Det er en mulighet for at
dette kan endres i og med at pasientsikkerhetsprogrammet utvides i kommunene.
Medlemstallet er forholdsvis stabilt, nä l2l medlemmer.
Regnskapet for 2015 viser et underskudd på
redusert til kr. 339 894.

kr.

192 488. Dette gjør at egenkapitalen nå er

Det ble ikke utdelt Kvalitetspris i 2015 da det ikke forelå noen søknader.

Av internasjonalt arbeid har deler av styret bcsøkt Qulturum i Jönkjöping, Sverige. Det kan
synes å være et potensiale for videreutvikling av nordisk/skandinavisk samarbeide, men dette
avhenger av god kontakt med myndighetené som har pågående prosesser innen
pasientsikkerhet o g pasientforløp.

NFKH har tidligere hatt samarbeid med NFKR. Det etterlyses betraktninger om
samarbeid med andre foreninger/lag med tilsvarende formål som NFKH.

å inngå

Handlingsplanen for 2015 er ikke tilgjengelig for desisorene siden hjemmesiden
www.nfkh.no er under revisjon. Det fremkommer at det er inngått avtale med Call2action om
ny hjemmeside. Styremedlemmene Lars Strauman og Elisabeth Reitan er web redaktør og har
etablef profil på Faccbook for å markedsføre foreningen.
Siden på Facebook er informativ med oppdateringer om konferansen, men lite om NFKI{ fbr

øvrig.
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NFKH drives på ideelt grunnlag av ulønnede representanter. Av denne grunn kan det å
affangere en årlig Kvalitetskonferanse være et realistisk ambisjonsnivå oppgavemessig.

Konklusjon
I fior støttet vi styrets vedtak om gjennomgangav foreningens måI, handlinger og tiltak. Dette
forslaget gientas, og det presiseres som nødvendig vurderingsgrunnlag for videre drift og
utvikling av NFKH. Det er vår vurdering at det er behov for en fullstendig gjennomgang av
formåI, hensikt og tiltak. Vi er ikke kjent med at det foreligger kunnskap som tilsier at
behovet for kompetanse om kvalitetsutvikling i helsedenesten er dekket.
NFKH drives av engasjerte personer som tror på betydningen av kvalitetsforbedringsarbeid,
og som er villige til aktivt dugnadsarbeid. Vi takker for den frivillige innsatsviljen som styrets
medlemmer har vist i 2015.
Samtidig er vi meget bekymret for foreningens økonomiske situasjon og at egenkapitalen
svekkes på grunn av årsresultatet.
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