Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten

Referat fra styremøte nr. 5 2019
Tid: 4. juni kl. 17:00-17:45
Sted: Via telefon
Til stede: Kari Elisabeth Sletnes (KES), Bente Gunnarshaug (BG), Sigrid Askum (SA),
Elisabeth Huseby (EH), Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan (ECKR), Kristin Tveitnes (KT)
referent.
Ikke til stede: Einar Bugge (EB) og Geir Nordheim (GN)
Sak

Innhold

17/19 Godkjenning av referat
fra styremøte 3
18/19 Godkjenning av referat
fra styremøte 4
19/19 Regnskap per april 2019

Resultat/vedtak
Bente deltok på styremøtet 30. april. Kari korrigerer referatet.
Referatet ble godkjent.
Godkjent.
Det har kommet forespørsel fra regnskapsbyrået vårt om de skal
sende inkassovarsel på ubetalte kontingenter. Det ønsker styret
ikke. Kari sender ut oversikt over hvem dette gjelder, slik at det er
mulig for styrets medlemmer å ev. følge opp.

Ansvar
/frist
KES

KES

Regnskapsrapport fra april har kommet. Regnskapet viser ca. kr
23 000 i underskudd hittil i år. Dette er ubetalte kontinenter. Styret
tar dette til orientering.
20/19 Planlegging av workshop Sigrid informerte om at Gode pasientforløp var i Sverige i forrige
2019
uke og møtte da Göran Henriks. Han har bidratt til å utarbeide en
strategi for helse sammen med SKL der bruk av styringsdata er
sentralt. Det gjøres kvalitetsforbedringsarbeid i hele Sverige. Mye
av dette kan være interessant for oss å høre mer om. Norge og
Sverige har mange av de samme utfordringene.
Workshopen må favne både spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Mesteparten av tiden må gå med til å jobbe med neste konferanse
og hvordan foreningen skal utvikles i tiden som kommer.
Interessant å høre hva de gjør i Sverige for å møte framtidens
utfordringer. Vi må gi Henriks en tydelig bestilling. Sigrid holder
SA
kontakten og vi avventer svar.
Elisabeth H. er opptatt uke 39 (dersom vi må flytte workshopen).
Dersom vi må finne et alternativ, så kan vi spørre Helen Bevan. Et
alternativ er Hege Gjessing, ny leder på Østfoldssykehuset. Hva
med en representant for et ungdomsråd? Vi holder fortsatt av den
19. i tilfelle Göran ikke kan.

Alle

21/19 Neste møte

Nytt styremøte den 11. klokken 17.00.

KES

