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Høring – Forslag til endringer i forskrift om elektronisk 
kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til 
Arbeids- og velferdsetaten  

 

 
Det vises til høringsnotatet av 19.12.2014. Norsk Manuellterapeutforening takker for 
invitasjonen til avgi uttalelse og har følgende bemerkninger.  
 
Generelt  
Ifølge notatet er hovedstrategien i forbindelse med IKT-moderniseringen i Arbeids- og 
velferdsetaten at:  
 

… kommunikasjonen mellom etaten og brukerne, herunder andre aktører som 
arbeidsgivere og sykmeldere/leger, så langt det er mulig skal baseres på elektroniske 
dialogløsninger. Elektronisk kommunikasjon blir regnet som nødvendig for å sikre 
kvalitet og effektivitet i sektoren, og vil kunne bidra til å redusere alle aktørenes 
ressursbruk betydelig.  
    

NMF støtter strategien, men vil påpeke at det foreliggende høringsnotatet ikke inkluderer 
eller omtaler andre sykmeldere enn leger. Forslaget til forskrift gjelder kun leger, som i 2010 
da forskriften ble innført. Andre sykmeldere, som manuellterapeuter, omfattes ikke. Disse vil 
således i henhold til forslaget fortsatt kunne sende erklæringer og uttalelser per post. 
 
Dette innebærer at Arbeids- og velferdsetaten fortsatt vil være nødt til å benytte manuelle 
systemer for å kunne ta imot sykmeldinger fra andre sykmeldere enn leger. Dette vil etter 
NMFs syn være unødig ressurskrevende.  
 
Bedre kvalitet og effektivitet i sykmeldingsarbeidet som kunne ha kommet syke eller skadde 
arbeidstakere til gode, vil således etter departementets forslag ikke kunne realiseres fullt ut. 
Dette vil kunne gi forskjellsbehandling.  
 
Den foreslåtte forskriftsendringen er en anledning der myndighetene vil kunne etablere et 
helhetlig system for kommunikasjon mellom alle sykmeldere og Arbeids- og velferdsetaten. 
For vår del finner vi det riktig og naturlig at manuellterapeuter omfattes av kravene som 
stilles i forskriften. På høringsmøte 12.01.15 kom det frem at enkelte EPJ-leverandører ikke 
hadde oppfattet at myndighetene har lagt opp til og gjennomført et høyt tempo i denne 
saken.  Mange EPJ-leverandører har derfor ikke søkt tilskudd og de fleste har ikke utprøvde 
løsninger ferdig. Vi ber derfor myndighetene om å utvide tilskuddsordningen til EPJ-
leverandører, og vurdere om det kan være hensiktsmessig med utsatt tidspunkt for avvikling 
av dispensasjonsordningen, jf. forslagets kapittel II, andre ledd.  
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Til kapittel 2 Status elektronisk kommunikasjon og forslag til endringer 
2.1 Status for bruk av elektroniske kommunikasjonsløsninger  
Manuellterapeutene gjennomførte i perioden 2008-2010 et prosjekt1 med mål om å utvikle 
programvare for manuellterapeutenes elektroniske kommunikasjon, samt å legge til rette for 
at manuellterapeuter skal kommunisere elektronisk gjennom Norsk Helsenett. Prosjektet ble 
finansiert av Helsedirektoratet og manuellterapeutene selv.  
 
Ved takstforhandlingene i 2014 ble det innenfor rammen etablert en takst (H1 Elektronisk 
samhandling) som gir delvis refusjon for utgifter til etablering av Helsenett for 
manuellterapeuter. Taksten vil ventelig stimulere ytterligere tilkobling til Helsenett.  
 
Det fins ikke oppdaterte tall på hvor mange manuellterapeuter som per i dag er tilknyttet 
Helsenett. Målet bør imidlertid være at alle utøvende manuellterapeuter skal være tilknyttet 
Helsenett. For øvrig vises det til «Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, 
manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer» (Helsedirektoratet, 2010).  
 
2.2 Sentrale planer/strategier for videreutvikling av elektroniske kommunikasjonsløsninger 
Også Norsk Manuellterapeutforening er involvert i arbeidet med å innføre revidert 
sykmeldingsblankett og ny funksjonalitet som legger til rette for elektronisk utveksling av 
dialogmeldinger i manuellterapeutenes EPJer. 
 
Til kapittel 3 Gjeldende rett 
I gjennomgangen av gjeldende rett nevnes ikke at manuellterapeuter siden 1.1.2006 har hatt 
adgang til å sykmelde2. Vi antar dette skyldes en ren forglemmelse. Manuellterapeuter har 
lignende plikter som leger når det gjelder IA-arbeidet, herunder deltakelse på dialogmøter 
mv. 
 
Manuellterapeuters faglige kompetanseområde er som kjent muskel- og skjelettsystemet. 
Sykdom og skader innenfor dette området er den viktigste årsaken til sykefravær og 
uførepensjonering. Ca. 40 prosent av sykefraværet og 1/3 av de nye uførepensjoneringene 
skyldes sykdom og skader på muskel- og skjelettområdet. 
 
På høringsmøte 12.01.15 kom det fram at direktoratet også vil vurdere om andre sykdommer 
enn infeksjonssykdommer skal kunne benytte en forenklet utfylling. NMF vil senere komme 
med innspill på diagnoser innen muskel- og skjelettområdet der slik utfylling vil være 
hensiktsmessig. 
 
Til kapittel 4 Departementets vurdering og forslag  
NMF støtter at det forskriftsfestes at elektronisk kommunikasjon skal tas i bruk i forbindelse 
med sykefraværsarbeid mv.  Det vil sikre bedre kvalitet til beste for arbeidstakere og 
arbeidsgivere, og gjøre arbeidet enklere for helse- og velferdstjenestene.  
 
NMF mener forskriftsendringen også bør omfatte manuellterapeuter. 
 
Til kapittel 5 Ikrafttredelse 
Ingen anmerkninger.  
 

                                                           
1 Elektronisk Samhandling for manuellterapeuter, ELSA-prosjektet 
2 Beslutning. O. nr. 22 (2005-2006) Lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos 
kiropraktor og manuellterapeut), samt «FOR-2005-12-21-1668 Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når 
kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring».  
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Til kapittel 6 Økonomiske og administrative konsekvenser 
De aller fleste manuellterapeuter benytter i dag EPJ.   
 
En av tre leverandører av EPJ-systemer for manuellterapeuter har deltatt i arbeidet med 
revidert sykmeldingsblankett og dialogmeldinger. Av konkurransehensyn og for å sikre 
implementering av de nye systemene hos alle manuellterapeuter, vil det være hensiktsmessig 
med utvidelse av stimuleringsordningen til EPJ-leverandørene. 
 
De manuellterapeutene som ennå ikke har knyttet seg til Helsenett, vil måtte koble seg opp 
mot dette. Vi viser til Norsk Helsenett SFs helhetlige program for utbredelse av elektroniske 
meldinger3, som bl.a. har bistått fastleger med å etablere elektronisk meldingsutveksling, og 
forutsetter at manuellterapeuter mottar samme type støtte.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING 
Peter Chr. Lehne 
leder 

 
  

                                                           
3 Omtalt i Prop 1 S 2014-2015 Helse- og omsorgsdepartementet, side 34, andre spalte, siste avsnitt.  


