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   AKTUELT I FORENINGEN
     

Kvalitetssikringsfondene 
ønsker flere søkere359

Flere mindre sykehus bør komme på banen i kvalitetsarbeidet, mener lederen 
i kvalitetssikringsfond II. Flere privatpraktiserende spesialister og mer tverr-
faglige prosjekter, er ønsket fra fond I.

Stein Tore Nilsen 
som er leder for 
fondsutvalget i kva-
litetssikringsfond II 
– fond for standardi-
sering og kvalitets-
forbedring i spesia-
listhelsetjenesten, 
ønsker seg flere 
søkere. Dette støttes 
av Kjeld Malde, 
leder i kvalitets-
sikringsfond I for 
kvalitetsforbedring 
av legetjenester 

utenfor sykehus (1). I 2006 delte fond I ut 
midler til ti av i alt 14 søkere, mens åtte av 
21 søkere fikk støtte fra kvalitetssikrings-
fond II.

– Flere av søkerne ønsker forsknings-
midler. Men mange søknader går ikke nok 
inn på hvordan de skal gjøre forbedrings-
tiltak, derimot mer på å samle inn informa-
sjon og data, sier Kjeld Malde. – Vi ønsker 
at prosjektene har et kvalitetsaspekt ved at 
man forsøker å dokumentere eventuell for-
bedring – og at prosjektet ikke bare går på 
innsamling av data, sier han.

Stein Tore Nilsen i kvalitetssikringsfond 
II understreker 
at fondet ikke gir midler til ny viten.

– Vi er ikke ute etter søknader hvor man 
f.eks. forsker på en spesifikk diagnostikk. 
I enkelte prosjekter må søkeren gjøre visse 
undersøkelser først, før han eller hun kan 
gjøre det praktiske. Det er greit, men vi 
ønsker at vedkommende har et forbedrings-
perspektiv. Vi etterlyser derfor flere søk-
nader på praksis som har god overførings-
verdi til andre steder i helsevesenet, sier han.

Savner privatpraktiserende søkere
Kjeld Malde vil gjerne se søknader fra flere 
privatpraktiserende spesialister. Han mener 

at en av årsakene til at spesialistene har 
høyere terskel for å søke, kan være at spe-
sialistene mangler miljøer å støtte seg til. 
– Allmennlegene har et apparat å støtte seg 
til i de allmennmedisinske miljøene på uni-
versitetene, sier han.

Malde ønsker 
også flere søkere 
med prosjekter 
innen psykiatrien 
og prosjekter som 
beskriver samarbeid 
mellom førstelinje- 
og annenlinjetje-
nesten.

Lederen for 
fondsutvalget for 
kvalitetssikrings-
fond II sier på sin 
side at de gjerne vil 

ha flere søknader fra mindre sykehus 
og søknader som gjelder store sykdoms-
grupper.

– Det kan blant annet være noe som 
dreier seg om hvilke indikatorer vi skal 
bruke på x sykdom for å sjekke at kvaliteten 
på behandlingen er bra, mener Nilsen.

Blant prosjektene som fikk støtte innen 
sykehussektoren i 2006, var det ett om kva-
litetsindikatorer i luftambulansemedisin og 
ett om kvalitetsforbedring av oppfølging av 
gravide som henvender seg til helsevesenet 
fordi de er bekymret for at babyen har lite 
sparkeaktivitet. Blant prosjektene som fikk 
støtte fra fond I var ett å redusere forekomst 
av trykksår hos pasienter ved norske syke-
hjem, et annet prosjekt omhandlet effekt av 
endringsarbeid på rus og psykiatri i fengsel.
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Fra sentralstyrets 
møte 7.12. 2007

Starter arbeidet med å rekruttere 
ny generalsekretær
Generalsekretær Terje Vigen skal fratre sin 
stilling i april 2009. I den forbindelse har 
sentralstyret oppnevnt en arbeidsgruppe 
som i januar legger frem en skisse til opp-
legg og tidsplan for hele rekrutterings- og 
tilsettingsprosessen. Arbeidsgruppen 
består av president Torunn Janbu (leder) 
og sentralstyremedlemmene Hege Gjes-
sing, Marte Walstad og Bård Lilleeng. 
I tillegg deltar avdelingsdirektør Jorunn 
Fryjordet og leder for personalforeningen 
Hanne Gillebo-Blom, som ansatterepre-
sentanter. Seniorrådgiver i stab, Odvar 
Brænden, er sekretær for gruppen.

Endringer i råd og utvalg
Sentralstyret har godkjent nye represen-
tanter til følgende råd og utvalg:

Likestillingsutvalget
Catarina Falck, Tom Sundar, Torstein S. 
Johnsen, Hanne Undlien, Maria Vatne og 
Egil Bjørløw er oppnevnt som medlemmer 
av likestillingsutvalget for perioden 1.1. 
2008–31.12. 2009. Utvalget konstituerer 
seg selv.

Rettshjelpsutvalget
Anne Kristin Møller Fell er nytt medlem 
av rettshjelpsutvalget for perioden frem 
til 31.12. 2010.

Spesialitetsrådet
Hege Gjessing er oppnevnt som ny Ylf 
representant og Fredrik Nomme som ny Ylf 
vararepresentant i spesialitetsrådet.

Nasjonalt råd for spesialistutdanningen 
av eger og legefordeling
Hege Gjessing er oppnevnt som ny repre-
sentant og Fredrik Nomme som ny vara-
representant.

Legeforeningens helse- og omsorgsutvalg
Øystein Melbø Christiansen, leder, Jørn R. 
Nissen-Meyer, Pernille Nylehn, Anne Bente 
Spenning og Finn Nilsson (varamedlem).

Tidsskriftets redaksjonskomité
Annetine Staff og Are Brean er oppnevnt 
som nye medlemmer av Tidsskriftets 
redaksjonskomité. Guri Rørtveit er opp-
nevnt som ny leder.

Akademikerne kommune
Jon Ole Whist er oppnevnt som Legefor-
eningens representant i Akademikerne 
kommune med Anne Kjersti Befring som 
vararepresentant fra 1.1. 2008 og for resten 
av Akademikernes rådsperiode frem til 
23.10. 2008.
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