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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM ELEKTRONISK 
KOMMUNIKASJON VED INNSENDING AV ERKLÆRINGER OG UTTALELSER TIL 
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 

NTL har gjennomgått høringsforslaget som omhandler elektronisk kommunikasjon, herunder 
dialogmeldinger mellom NAV og lege.  
 
Vi ser positivt på endringsforslaget.  Dette vil føre til økt tilgjengelighet, og vil kunne bidra til økt 
samhandling mellom leger, NAV og arbeidsgivere.  
 
Vi ser imidlertid et behov for at forslaget til endring i forskriften ikke bare omfatter legene, men også 
øvrige med sykemeldingsrett. Det bør være et krav at alle som skal ha rett til å sykemelde må være 
tilknyttet Norsk Helsenett. Dette vil ha en positiv effekt ved at sykemelder raskt får tilgang til 
pasientens sykemelding fra annen behandler. Videre vil en slik utvidelse bidra til at unødvendige 
stopp i ytelse ved eventuell endring av sykemelder. Det er viktig at det automatisk kommer opp 
utfyllende spørsmål som sykemelder må svare på, ved de fastsatte stoppunktene. 
 
NTL ønsker å presisere viktigheten av at sykemelder må gjøre et aktivt valg og medisinsk vurdering 
ved forlengelse av sykemelding. Dette knyttet opp mot diagnose, aktivitet, prognose, aktuell 
behandling og muligheter til arbeid. Dagens ordning medfører at det alt for ofte videreføres 
symptomdiagnoser og manglende utfylte opplysninger til NAV, når det skal gjøres en vurdering av 
rett til ytelse. Ved å automatisere slike løsninger vil NAV kunne få gevinst til økt oppfølgning for de 
brukere som har behov for dette.  
 
Dialogmeldinger mellom NAV og sykemelder vil kunne bidra til mer målrettet ressursbruk. Det er 
imidlertid viktig at IKT løsningen gir nok fleksibilitet til at den både kan ta for seg enkle og 
avklarende problemstillinger, samt behov for anmodning av medisinske opplysninger jfr. FTRL § 21-
4 andre ledd. Flere behandlere oppgir behov for skriftlig dokumentasjon fra NAV for å utgi 
opplysninger. Vi forutsetter at ny løsning vil dekke det formkravet som behandler har og at 
sykmeldtes personvernhensyn ivaretas fullt ut.  
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