Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten: Styrets årsberetning 2018
1. Styrets sammensetning
Leder: Kari Elisabeth Sletnes (2018-2021)
Sigrid Askum (2018-2019)
Einar Bugge (2019-2020)
Elisabeth Huseby (2019-2020)
Bente Gunnarshaug (2017-2019)
Geir Elund Nordheim (2017-2019)
Elisabeth Klæbo Reitan (2019-2020)
2. Styremøter i perioden
Telefonmøter; 11.1.18; 25.1.18; 22.3.18; og 10.4.18. Disse møtene ble først og fremst
brukt til planleggingen av Kvalitetskonferansen 2018 og programmet til konferansen.
Styremøter: 9.2.2018 (heldags); 18.4.2018; og 7.11.18.
I tillegg har det vært mer uformell kontakt mellom styremedlemmene og styreleder.
3. Sekretariatet og sekretær
Til Kvalitetskonferansen har sekretariatsfunksjonene blitt levert av hotellink.
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 19.-20. april 2018 ENDRING OG FORBEDRING
Hvordan sørge for at endring blir til forbedring? Konferansested: Thon Hotel Arena
Lillestrøm. Antall deltagere: 75. Fra evalueringen ser vi at deltakerne var fornøyde
med svært høy kvalitet av presentasjonene, men ga utrykk for at det er skuffende at
møteplassen har blitt redusert i antall deltakere.
5. Foreningens økonomiske situasjon
Regnskapet fra 2018 viser at NFKH har gått med overskudd på kr 28 672,- mot et
overskudd på 20 761,- i 2017. Regnskapet for 2018 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 og i 2018 har en påbegynt en fremtidsrettet
strategi for NFKH. Dette medfører endringer i aktivitet for 2019.

7. Kvalitetsprisen
Kvalitetsprisen ble ikke utlyst i 2018, men vi hadde innlegg fra fjorårets vinnere på
konferansen.
8. NFKH medlemsoversikt
Siden 2016 har medlemsoversikten vært plassert hos Vestby regnskapskontor. I 2018
hadde vi 53 medlemmer; 30 virksomheter/organisasjoner og 23 enkeltpersoner. Det
kom til ett nytt medlem og det var tre aktive utmeldelser. Den ytterligere nedgangen
fra medlemstallet i 2017 (fra 65 medlemmer) var resultat av at vi har fjernet de som
ikke har betalt medlemskontingent for 2017.
9. Hjemmesiden på internett (wwww.nfkh.no)
Nettsiden levert av Call2 action ble første halvdel fulgt opp av styremedlem Elisabeth
Reitan. Vårt medlem Kristin Tveitnes tok i annet halvdel av året over dette ansvaret
på vegne av styret.
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