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Uforsvarlig dokumentasjonssystem
Leger i Bergen kommune mener sykehjemmene har et uforsvarlig 

dokumentasjonssystem.

Legene har derfor i brev til Bergen kom-
mune – Byrådsavdeling for helse og inklu-
dering – bedt kommunen sette fortgang i en 
anbudsprosess for anskaffelse av elektro-
nisk pasientjournal (EPJ) for sykehjem til 
erstatning for dagens system.

En fare for pasientene
Sykehjemmene i Bergen bruker nå et doku-
mentasjonssystem som ifølge legene er så 
tungvint at viktige pasientopplysninger risi-
kerer å ikke nå frem. Legene har derfor 
valgt å gå tilbake til et papirbasert system.

Kjellaug Enoksen, tillitsvalgt for syke-
hjemslegene i Bergen kommune, mener 
dagens journalsystem utgjør en fare for 
pasientene. – Vi har flere ganger påpekt 
overfor arbeidsgiver at journalen er legenes 
viktigste arbeidsredskap. Nåværende jour-
nalsystem gjør det vanskelig for sykehjems-
ansatte å finne ut hva som er dagens gjøre-
mål og er ikke utformet på den tradisjonelle 
måten, slik en journal skal være utformet. 
Blant annet medfører det at viktig informa-
sjon ikke kommer ut eller ikke blir doku-
mentert. Systemet er så vanskelig å bruke at 
dokumentasjonen blir mangelfull, sier hun.

Støttes av Legeforeningen
Systemet oppfyller ikke lovkravene til en 
pasientjournal, mener Kjellaug Enoksen. 
Hun får støtte av Legeforeningen. – Dagens 
system kan ikke pålegges brukt av helseper-

sonellet dersom det ikke ivaretar krav til 
forsvarlighet og informasjonssikkerhet, 
sier advokat i Legeforeningen Aadel Heile-
mann.

Virksomhetsleder har et ansvar for 
å sørge for at journalsystemene som brukes 
i en virksomhet holder mål teknisk sett. 
Heilemann har bistått sykehjemslegene 
i denne saken og blant annet deltatt i et 
møte med sykehjemslegene der legenes 
plikt til dokumentasjon og Bergen kom-
munes ansvar for dokumentasjonssystemet 
var tema. I tillegg til Heilemann var en 
jurist fra Helsetilsynet i Hordaland og kom-
muneoverlegen i Bergen kommune invitert 
til å holde innledning på møtet.

Kravet om én pasientjournal betyr at 
virksomhetsleder ikke kan pålegge bruk 
av et pasientadministrativt system, dersom 
systemet er så uhensiktsmessig at de ansatte 
i praksis – for å kunne nedtegne den lov-
pålagte informasjonen – samtidig må føre 
tilleggsjournaler.

– Legeforeningen er opptatt av sikkerhet 
i helsetjenesten, at medlemmene skal kunne 
utføre sine oppgaver i samsvar med forsvar-
lighetskravet og lovgivningen for øvrig og 
at pasienter skal kunne ha tillit til helse-
tjenesten, sier Aadel Heilemann.

Lise B. Johannessen
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Kommunikasjonsavdelingen
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Brændevin til medicinsk bruk
I henhold til kgl. Resolution av 21de juli 1894 § 2 angaaende medicinforsyning 

og kosthold paa norske skibe skal der paa skibe over 100 registertons i utenriks fart 
(dog undtat fart paa europæiske farvand nordenfor Kap Finisterre) samt paa skibe som 
anvendes til fart paa Ishavet, til medicinsk bruk medbringes for fartøier indtil 10 mands 
besætning 3 flasker vin og 3 flasker whisky eller konjak og for fartøier med over 10 
mands besætning 4 flasker. Sjøfartsdirektøren har uttalt, at der bør gives førere paa alle 
norske skibe i utenriks fart adgang til at faaa kjøpt det forannævnte kvantum brændevin 
og vin, da saadant som sykekost ansees paakrævet for skibe i farezonen, særlig til bruk 
i livbaaten etter forlis.
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Medlemsservice:

Legeforeningen har etablert en rekke gode 
ordninger som medlemmene har behov for 
i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis 
informasjon om de forskjellige ordningene.

Husk å melde endringer 
i medlemsstatus!
Har du registrert e-post, mobilnummer og 
alle arbeidssteder? Du får en bedre med-
lemsservice når vi kan kontakte deg.

Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide 
eller send e-post til 
register@legeforeningen.no

Identitetskort for leger
Leger med godkjent autorisasjon (ikke 
midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Lege-
foreningens Internett-sider, eller det 
kan tilsendes ved henvendelse til Legefor-
eningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller 
e-post legeforeningen@legeforeningen.no. 
Identitetskortet sendes innen to uker etter 
mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Støttekollegaordningen
Legeforeningen har etablert et kollegialt 
støttetilbud i alle landets fylker. Støttekol-
legene har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som høyt arbeids-
press/overbelastning, sykdom hos leger, 
utbrenthet, personlige kriser, misbruks-
problemer, vanskelige arbeidsforhold, 
klagesaker mot leger og negativ medie-
eksponering.

Les mer om ordningen: 
www.legeforeningen.no/id/147893.0

Kunngjøring:

Godkjenning av 
utdanningsinstitusjon
I tråd med Legeforeningens anbefaling har 
Helsedirektoratet den 17.10. 2011 truffet 
slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet 
vurdering grunnlag for å godkjenne Helse 
Fonna HF, Haugesund sjukehus som 
utdanningsinstitusjon i nyresykdommer 
i gruppe II.
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Legene ved sykehjemmene i Bergen har gått tilbake til et papirbasert journalsystem. Illustrasjonsfoto Colourbox.
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