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ENDRING AV VEDTEKTER - BRUKERREPRESENTASJON I STYRET

Bakgrunn
Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten ble opprettet i 1994. Formålet er ifølge vedtektene:
NFKH er tverrfaglig og arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.
NFKHs visjon er beskrevet på nettsiden: NFKH skal ha en grunnfestet posisjon som drivkraft
for tverrfaglig kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Det baseres på nettverksbygging mot ulike
organisasjoner. Videre skal NFKH være ledende innen tverrfaglig etterutdanning i
kvalitetsutvikling. Dette søkes oppnådd ved å danne nettverk mellom interesserte, gjennom å
arrangere kurs, gjennom å formidle informasjon og gjennom å stimulere til regionale
samarbeidsgrupper

Hva saken gjelder
Hovedbudskapet i sentrale føringene er at pasienters og brukernes erfaringer tas hensyn til i
planlegging og gjennomføring av behandling, og brukes systematisk i kvalitetsarbeidet.
Helsedirektoratets strategi for kvalitetsforbedring i helsetjenesten «og bedre skal det bli 20052015» har som indikator at tjenestene er av god kvalitet når disse involverer brukerne og gir
dem innflytelse. Samhandlingsreformen har som hovedgrep nr. 1 en klarerer pasientrolle.
Dette innebærer blant annet å legge til rette for pasientorganisasjoner og andre berørte
involveres i forbedring av tjenestene.
Et viktig virkemiddel for å oppnå større grad av brukerinvolvering er brukerdeltagelse i råd og
utvalg, for på den måten å styrke samarbeidet mellom bruker og utøver. Styret i NFKH
anbefaler derfor at i første omgang de to største brukerorganisasjonene inviteres til å stille
med hver sin representant i Styret for NFKH. På denne måten ønsker NFKH å styrke
samarbeidet med brukerorganisasjonene. Hensikten er å sikre at pasientenes/ brukernes
erfaringer og synspunkter nyttes for å komme brukerne til gode. Brukerorganisasjonenes
forankring i styret kan også føre til økt deltagelse til det årlige kvalitetsforum

Forslag til vedtak
Formålet endres fra: NFKH er tverrfaglig og arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten
til: NFKH er pasient/ brukerorientert og tverrfaglig. NFKH arbeider for å bedre kvaliteten i
helsetjenesten.
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Styrets sammensetning endres fra: NFKH’s styre skal ha tverrfaglig sammensetning og skal
bestå av 7 (sju) medlemmer
til: NFKH’s styre skal ha tverrfaglig sammensetning, og ha representasjon fra brukere av
helsetjenester. Styret skal bestå av 9 (ni ) medlemmer. Sju styremedlemmer velges blant
medlemmene, i tillegg inviteres 2 medlemmer fra FFO og SAFO, som representerer
sammenslutninger av interesseorganisasjoner for pasienter/brukere.

Vedtektene ble vedtatt første gang 12. Mars 1994, og er siden endret 19. Mars 1998, 18. Mars
1999, 6. April 2000, 26. April 2001, 16. Mars 2004, 6. April 2005, 16.april 2008 og 8.mars
2011.
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