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Disposisjon

• Presentasjon av foreningen

• Hvorfor en egen forening for å jobbe med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet

• Hva vil vi med foreningen

• Hva vi har jobbet/jobber med

• Hvordan  kan vi samarbeide med PKO



Hvem er vi

• Leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, 
pasientsikkerhet og kvalitetsledelse

• Også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske 
legeforening 

• Stiftet  15.11.2017

• Ca 100 medlemmer 



Hvem er vi

Olav Røise, leder (kirurg og ortoped)

Ellen Deilkås, sekretær (indremedisiner)

Eirik Søfteland, kasserer (anestesilege)

Morten Pytte (anestesilege)

Ida Bakke (nevrolog)

Sirin Johansen (fastlege)

Janecke Thesen (fastlege)

Ellen Mollan, vara og revisor (student)

Åse Stavland Lexberg, vara (revmatolog)



Hvorfor en egen forening

• Har ikke vår moderforening og fagmedisinske foreninger nok fokus på 
disse områdene?

45 fagmedisinske foreninger som sannsynligvis alle har  egne kvalitetsutvalg

Hovedforeningen har lang historie på systematisk kvalitetsarbeid med blant annet å bruke 
mye ressurser på finansiere kollegers deltagelser på diverse IHI kvalitetskonferanser

Gjennombruddsprosjektene – Hans Asbjørn Holm  



Hvorfor egen forening

• Legeforeningen har i prinsippet to funksjoner/søyler
• Interesseorganisasjon for legene med eget apparat med tillitsvalgte
• Fagsøyle med fokus på fagutvikling og generell kvalitetsforbedring

• Interesseorganisasjonen er muligens den mest tydelige av disse og 
har historisk konsentrert seg om legenes lønns- og arbeidsforhold 

• Legene har i liten grad vært delaktig i praktisk forbedringsarbeid  
• Arenaen har vært overlatt til sykepleierne
• Praktisk forbedringsarbeid på logistikk og fjerning av «waste» har ikke hatt 

høy prioritet blant tillitsvalgte leger

• For å gjøre noe med logistikk og rydding av  «waste» er deltagelse fra 
leger avgjørende



Hva vil vi
Foreningens formål er

•Bidra til kompetanseøkning og medisinsk ledelse av 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på alle nivåer 

innenfor helsesektoren

•Oppmuntre til og fremme kvalitetsforbedring i klinisk 

praksis og utdanning

•Bidra til åpenhet om uønskede hendelser og feil

•Oppmuntre til og fremme forskning og publisering innen 

fagfeltet



Hva vil vi
Foreningens formål er
• Spre kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet basert på 

dokumenterte erfaringer og vitenskap

• Bidra til tverrfaglig samarbeid

• Arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på 
kvalitetsforbedring og vitenskapelig presentasjoner (høstmøte)

• Være høringsinstans

• Fremme kontakter med nordiske og internasjonale medisinske 
organisasjoner innen interesseområdet

• Oppmuntre til og fremme kontakt mellom leger, medisinstudenter og 
(medisinske) ledere med interesse for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet i helsetjenesten



Hva vi har jobbet med



Hva vi har jobbet med



Hva vi har jobbet/jobber med

• Akaddemisering av fagområdet
• Sammen med Tidsskriftet enighet om å publisere både hendelser å lære av 

samt lokalt forbedringsprosjekter

• Frie foredrag og postere på høstmøtet



Hva vi har jobbet/jobber med

• LIS-utdanningen for LIS 2 og LIS 3
• Initierte arbeid med målet å få til felles utdannelse for leger i og utenfor 

spesialisttjenesten

• Vårt uhensiktsmessige skille mellom primær- og spesialisttjenesten må møtes 
offensivt med alternative strategier – blant annet på utdannelse

• Arbeidet forankret i Helsedirektoratet og i toppen av LIS-utdanningen i 
spesialisttjenesten 

• Nedsatt arbeidsgruppe 





Mandat





Anbefalinger fra gruppen

• Utvide deltagelse i Administrasjonskurset med allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeidsmedisin (ASA-spesialitetene)

• Endre innholdet i retning mer av forbedringskompetanse,  
pasientsikkerhet og samhandling



Anbefalinger fra gruppen

• Eget E-læringskurs  om forbedringskompetanse og pasientsikkerhet

• Lage en nasjonal mal for «Forbedringsutdanning for LIS». 

• Oppfordre helseforetakene/sykehusene og kommunehelsetjenesten i sitt 
område til å se på muligheter for samarbeid om «Forbedringsutdanning for 
LIS»

• Videreføre de nasjonale programmene «Forbedringsutdanning for leger» 
og «Veiledningsutdanning i forbedringskunnskap» inntil helseregionene, 
helseforetakene og kommunene er i stand til å bygge dette opp selv 

• Forbedringskunnskap som en del av programmet i veilederutdanningen for 
overleger og allmennleger som skal ha veilederfunksjon for LIS 



Anbefalinger fra gruppen

• Støtter oppgaven om pasientflyt

• IKKE hensiktsmessig eller realistisk å opprette et nasjonalt 
kompetanseprogram i forbedringskunnskap for alle LIS  



Hvordan kan vi samarbeide med PKO

• Lis-utdanningen er noe som kan gi kjempeeffekter for både faget vårt 
og for den helhetlige kvaliteten på pasientbehandlingen

• Dersom dette er noe som dere kan støtte kan dette være det vi 
starter med?





Hvordan melde seg inn i foreningen

• Innmelding via denne lenka til Styreweb der man betaler samtidig

https://legenesforeningforkvalitetsfor.portal.styreweb.com/arr
angement/ArrangementSession?ID=Innmelding

https://legenesforeningforkvalitetsfor.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

