Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

Referat fra styremøte nr. 3 2019
Tid: 30. april kl. 16:30-17:30
Sted: Oslo
Til stede: Kari Elisabeth Sletnes (KES), Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan (ECKR), Sigrid
Askum (SA), Einar Bugge (EB), Bente Gunnarshaug (BG), Geir Norheim (GN) referent.
Ressurs: Siri Eggesvik
Ikke til stede: Kristin Tveitnes (KT), Elisabeth Huseby (EH)
Sak

Innhold

12/19 Generalforsamling 2019

Resultat/vedtak
Generalforsamlingen 2019 utsettes til 19. september. Årsaken til
dette er at desisorene ikke godkjente innkallingen til
generalforsamling den 30. april grunnet for sen innkalling.
Styreleder informerte om at generalforsamlingen vil få reviderte
vedtekter til behandling. Hensikten er å ha vedtekter som, i
medlemmenes interesse, er relevante og til støtte for det videre
arbeidet til NFKH.

13/19 Workshop 2019

Det ble i møtet arbeidet videre med planlegging av workshop 2019
som finner sted 19. september 2019 kl 12 – 15.
Siri Eggesvik, Kvalitetssjef for Sykehuset i Vestfold og
tjenestedesigner, var med i møtet for å bidra i prosessen.
Elementer som kom frem i diskusjonen:
Fasilitator i workshopen: Siri Eggesvik, dersom hun har kapasitet.
Workshopen kan omhandle to deler: NFKH som organisasjon og
innhold i Kvalitetskonferansen. Hva er veien videre for NFKH og
hvordan kan Kvalitetskonferansen være et relevant og viktig bidrag
i kvalitetsutviklingen i helsetjenesten? NFKH har som hensikt å
være en spydspiss i dette arbeidet; hva er da neste skritt i dette
arbeidet?
Hvem skal inviteres til workshopen? Se innspill i referat nr. 2
2019. Listen utarbeides i neste arbeidsmøte. (se aksjoner).
Hva gir verdi i et medlemskap i NFKH? Kvalitetskonferansen,
møteplasser, informasjon?

Ansvar
/frist
KES

Inspirasjonsinnlegg: Vi trenger noen innlegg i workshopen for å
«sette stemningen» og inspirere til nyttige innspill. Forslag som
kom i møtet var ett innlegg fra spesialisthelsetjenesten og ett fra
kommunehelsetjenesten, eventuelt ett med forskningsperspektivet
og ett med forbedrings-/endringsarbeidperspektivet.
Hva skal være vårt bidrag til at helsetjenesten faktisk klarer å få til
de nødvendige endringene?

KES
Aksjoner etter styremøtet:
Det innkalles til arbeidsmøte hvor det arbeides med invitasjon til
workshop. Det utarbeides liste over inviterte, navn på innlegg og
innleggere samt innhold til en enkel Questback spørreundersøkelse.
Arbeidet med innholdet i workshopen kan fortsette etter at
invitasjon er sendt ut. Videre arbeid avtales i arbeidsmøtet.
14/19 Signatur i
Brønnøysundregisteret

Det er tilstrekkelig at styreleder og Vestby regnskapskontor har
signatur i Brønnøysundregisteret og dette rettes opp.

KES

