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Kjellaug Enoksen 
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Torbjørn Henricksen 
Stephan Sudkamp 
 

Forfall:  

 Elisabeth Kimbell 
            Ann Kristine Stokke 
            Ture Johan Lindos  

Distribusjon: 

 
 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Stephan Sudkamp 

Godkjent 

3 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4 EPJ i PLO – rapport KS/Hdir 

Uttalelsen om Sluttrapport fra KS: Forprosjektet EPJ i PLO. 

Oppfølging av Rapport Is 2221 Elektronisk pasient journal i 

omsorgstjenesten. Status, utfordringer og behov, gjennomført våren 

2014. 

Kjellaug har laget uttalelse. Den gås igjennom diskutert og godkjent med 

en del justeringer. 

 

Uttalelsen – som vedlegg 1 

 

Dom fra Tønsberg Tingrett: 

Legeforeningen ga juridisk bistand til en lege som ble oppsagt i sin stilling 

som sykehjemslege. Bakgrunnen var feilføringer i «Gerica». Kjellaug 

Enoksen har vært som sakkyndig person i denne rettsaken. Nfas fikk 

tilsendt dom. Legen fikk medhold. Styret har sett på dommen og presisert i 

et brev til Legeforening hvor en ber om at dommen bør følges opp i 

forhold til pasientsikkerhet, dårlige EPJ og vurdering som Fylkesmannen i 

Vestfold gjorde. 

Brev – som vedlegg  2 

Godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjent 
 

5 Endring i spesialistregler for allmennmedisin, godkjenning av tjeneste i 
sykehjem 
2 års tjeneste i sykehjem er nå godkjent i spesialistregler for allmennmedisin. 
Det er ikke satt krav på veiledning, supervisjon og nærmere læringsmål. Det er 
heller ikke oppført KOAS. 

Orientering 
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6 Kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin – KOAS 

 

Kjellaug har fått i oppdrag å lage en kurspakke for Alders og 

sykehjemsmedisin. Det skal bli 4 kurs. 

Hun har møte i sakkyndig komite den 29.9.16 

 

 Orientering 

7 Årsmøte 2017 og konferanse. Planleggingsmøte Trondheim 28.09.16 

Leder i Nfas deltar på planleggingsmøte – reisekostnader dekkes av Nfas 

 

 Godkjent 

8 Neste styremøte 

Ikke avklart – planlegges til november eller desember i Oslo. 

 

 

 Orientering. 

9 Eventuelt: 

9.1: 

Utdanningsstillinger for leger i allmennmedisin i Bergen området. 

Det er utarbeidet et utdanningsforløp som skal presenteres på  

Universitetet i Bergen den 7.9.16 og helseminister den 14.9.16. Det er 

bevilget 200000 kr til et slikt prosjekt fra Hordaland fylke. Kjellaug deltar 

på møter som representant fra Nfas. 

9.2: 

Styringsgruppe i Hdir for trygghetsstandards 

Kjellaug ble valgt inn i denne gruppen. 

9.3: 

Det skal lages en lett gjenkjennelig hjemmeside til årskonferansen. 

 

  

 Til orientering 

 

Styremøtet avsluttes kl 21.00. 


