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Svar på høring - forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon
ved ¡nnsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Det vises til forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved

innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten, som Arbeids-

og sosialdepartementet sendte på høring 18.12.14, med høringsfrisl21.01.15.

Forslaget innebærer at kravet til elektronisk kommunikasjon mellom leger og

Arbeids- og velferdsetaten utvides til også å gjelde elektronisk toveis-

kommunikasjon, samt tilrettelegging for elektronisk mottak av oppfølgingsplan. Det

foreslås videre at forskriften presiserer nærmere krav til innhold i

sykmeldingsattesten, herunder at Arbeids- og velferdsdirektoratet skal kunne

fastsette hvilke nødvendige opplysninger som til enhver tid skal inngå i

sykmeldingsattesten og på hvilken måte opplysningene skal sendes inn.

KS vurdering:

. Det er naturlig at det legges til rette for toveis elektronisk kommunikasjonen

mellom lege og Arbeids- og velferdsetaten. KS støtter forslaget om endring i

forskriften slik at kommunikasjonen mellom Arbeids- og velferdsetaten og lege

går begge veier.

I forbindelse med oppfølging av lA-avtalen så man behov for løsninger som

gjør det mulig å sende oppfølgingsplan elektronisk. KS støtter at det

tilrettelegges for elektronisk mottak av oppfølgingsplan fra arbeidsgiver.
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a Når det gjelder forslaget om at Arbeids- og velferdsetaten kan fastsette

nærmere bestemmelser om innsending av helseopplysninger, bruk av

dialogmeldinger og hvilke opplysninger som skal inngå i

sykemeldingsblanketten, forutsetter KS at Arbeids- og velferdsetaten har nær

dialog med partene i arbeidslivet og at opplysningene som etterspørres er i

samsvar med det partene har blitt enige i om ihht lA-avtalen. Forhold knyttet til

taushetsplikten forutsettes ivaretatt.

Forskriften omfatter bare elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids-

og velferdsdirektoratet, og ikke andre grupper som har mulighet til å

sykemelde. KS mener departementet bør vurdere om forskriften også bør

omfatte andre grupper sykemeldere og utrede de økonomiske og

organisatoriske konsekvensene knyttet til dette. Hvis disse gruppene omfattes,

må de også omfattes av unntaksbestemmelsen i$5.

Det står lite i høringsnotatet om hvordan kommunikasjonen med arbeidsgiver

skal skje. KS har deltatt i en referansegruppe for prosjektet om elektronisk

kommunikasjon av helseopplysninger og har der lagt vekt på nødvendigheten

av at sykemeldingsattesten også er et dialogverkløy mellom sykemelder og

arbeidsgiver. KS vil understeke betydningen av at muligheten for

kommunikasjon mellom sykemelder og arbeidsgiver blir ivaretatt i

sykemeldingsattesten, og at elektronisk dialog mellom sykemelder og

arbeidsgiver utredes. KS forutsetter at arbeidet med dette fortsetter videre.
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