
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved 

innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten.  

 

 

Norsk Kiropraktorforening takker for muligheten til å avgi høringssvar. Foreningen stiller seg 

positiv til departementets forslag til endringer med de kommentarer som er nevnt under.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i forskrift om 

elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og 

velferdsetaten (NAV).  

 

Forslaget innebærer at kravet til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og 

velferdsetaten utvides til å også gjelde elektronisk toveis-kommunikasjon (”dialogmeldinger”) 

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.  

 

Norsk Kiropraktorforening ved Joachim Tansemb Andersen deltok sammen med andre 

faggrupper på høringsmøte om saken 12. januar 2015.  

 

Forskriften og forslaget til endringer, slik formulert i høringsnotatet, er først og fremst 

gjeldende for leger, og berører således ikke kiropraktorers sykemeldingspraksis direkte.  

 

NKF mener det i utgangspunktet er kritikkverdig av departementet å utelukke to 

primærhelsetjenesteaktører (kiropraktorer og manuellterapeuter) med sykemeldingsrett da 

forskriften og fokuset på elektronisk samhandling naturligvis også burde gjelde for disse.  

 

Slik forskjellsbehandling vil på sikt kunne medføre, slik NKF ser det, uheldige konsekvenser i 

form av ulikheter i sykemeldingspraksis og oppfølging av sykemeldte mellom de tre 

primærhelsetjenesteaktørene med sykemeldingsrett. 

 

Det påpekes også at enkelte av våre epj-leverandører har fått svært kort tid til testing og 

pilotering av løsningen, og ifølge dem selv ikke vil være klare til å kunne tilby et ferdig 

produkt innen angitt tid for forskriftsfestelse.  

 

I forslaget påpekes det at for enkelte sykemeldinger (eksempelvis ved visse typer 

infeksjonssykdommer/influensa under 16 dager) vil det være en forenklet utfylling. Norsk 

Kiropraktorforening ser i prinsippet positivt på denne muligheten for forenkling, og ønsker 
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samtidig en dialog i fremtiden om dette også kan bli aktuelt for enkelte typer muskel- og 

skjelettplager, eksempelvis akutte korsryggplager da det sjeldent er aktuelt å sykemelde 

pasienten utover en kort periode ved denne diagnosen.  

 

Forslaget aktualiserer ytterligere behovet for elektronisk samhandling mellom alle aktører i 

primærhelsetjenesten og NAV. 

 

Ved tidligere møter har Norsk Kiropraktorforening påpekt overfor NAV problemet med at 

kiropraktorer ikke er inkludert i etatens adresseregister over sykemeldere. Det har blitt 

foreslått en løsning på problemet og vi er positive til at dette vil bli fulgt opp.   

 

Kiropraktorene utgjør et stort segment av primærhelsetjeneste-tilbudet på muskel- og 

skjelettområdet som er hyppigste årsak til sykefravær og uførhet. På denne bakgrunn har 

Norsk Kiropraktorforening gjennom flere år påpekt behovet for tilretteleggings- og 

stimuleringstiltak fra myndighetenes side for å en kan nå en felles målsetting om at 

kiropraktorer skal delta på elektroniske samhandlingsarenaer på linje med, og sammen med 

andre aktører i primærhelsetjenesten og NAV.  

 

Det gjenstår imidlertid i dag fortsatt for de fleste av våre medlemmer å være tilknyttet Norsk 

Helsenett, og de står dermed per i dag uten mulighet for å etterleve gjeldende forslag til 

forskrift og øvrige myndighetskrav til elektronisk kommunikasjon.  

 

Avslutningsvis vil Norsk Kiropraktorforening derfor invitere til fortsatt dialog med 

myndighetene om bruk av virkemidler og økonomiske incentiver slik at samtlige 

primærhelsetjenesteaktører med sykemeldingsrett, kiropraktorer inkludert, sikres adgang til 

Norsk Helsenett uten urimelig høye kostnader for den enkelte aktør.   

 

Oslo, 21. januar 2015 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

    
Jakob Lothe      Hans Otto Engvold  

Leder Norsk Kiropraktorforening   Generalsekretær Norsk Kiropraktorforening 

 


