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 STYREMØTE NR. 5/2016 

Til stede: 

Kjellaug Enoksen 
Stephan Sudkamp 
Elizabeth Kimbell 
Steinar Konradsen 

Forfall: 

Ture Johan Lindos 

Ann-Kristin Stokke 

Torbjørn Henriksen 

Distribusjon: 

 
 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/3 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/3 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Elizabeth Kimbell 

Godkjent 

3/3 EPJ i PLO og brev til Sentralstyret 

Nfas er blitt kjent med at en lege er blitt suspendert og senere sagt opp fra 

stillingen som lege i sykehjem med begrunnelsen i feilføring i pleie- og 

omsorgssystemet Gerica. Saken har vært ført for retten med bistand fra 

Legeforeningen. Dommen forventes i juli/august.  

Det er viktig å sette fokus på manglene ved EPJ i sykehjem ved å bruke 

dette konkrete eksempelet om signering. Det er et forskriftskrav om at når 

man lager journalnotat skal dette dateres og signeres. 

 

Videre har representant Grung levert spørsmål til Stortingets president den 

13. juni 2016 om elektronisk pasientjournal i sykehjem. Helseminister 

Høie har i sitt svar gitt en god oversikt over ulike IKT-prosjekter som er 

satt i gang i helsetjenesten. Alle disse prosjekt har lang tidshorisont. Det 

opplyses at KS og Direktoratet for e-helse har et samarbeid om å se på 

tiltak som kan bedre dagens EPJ-løsninger i den kommunale pleie- og 

omsorgstjenesten på kort sikt. Ut fra det vi kjenner til er det ingen 

finansiering i forhold til dette tiltaket.   

 

Forslag: Nfas sender brev til Sentralstyret med henstilling om at de setter 

fram krav overfor HOD om at de tar nødvendige grep for å sikre medisinsk 

journal i sykehjem som oppfyller krav i lov og forskrifter. Neste 

sentralstyremøte er 30 august, og saker som skal behandles må være inne 

seinest 2 uker før.  
Utkast til brev var sendt ut i forkant av møtet. 

Styret vedtar at vi 

skal sende brev til 

Sentralstyret som 

foreslått. 

Brevet må være klart 

seinest 6 august. 

Elizabeth redigerer 

utkast til brev ut i fra 

de diskusjoner vi har 

hatt i møtet i dag. 

 

Styremøtet avsluttes kl 2045. 


