
Fylkesmannen i Oppland

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Deres ref: Vår referanse
2007/02287/EHA 07/6946 721.0 thd

Vår dato

Høringsuttalelse til forslag om elektronisk kommunikasjon mellom leg >og 200

NAV

Det vises til høringsnotatet av juli 2007.
Forslaget presenterer en ny forskrift med hjemmel i Folketrygdloven § 22-2 som pålegger
legene å kommunisere økonomiske oppgjør med Arbeids- og velferdsetaten elektronisk.
Videre presenteres et forslag til endring av Folketrygdloven § 21-4 som åpner for forskrift om
elektronisk kommunikasjon mellom legene og NAV når det gjelder sykmelding og
"Legeerklæring ved arbeidsuførhet".

Ikrafttredelse
Ikrafttredelsen for begge forslagene er satt til 1. januar 2009. Dette kan synes ambisiøst.
Høringsnotatet påpeker meget lav implementeringsgrad når det gjelder dagens elektroniske
kommunikasjon mellom legene og NAV. Det gjenstår mye for å få utviklet Norsk Helsenett
til å bli det hjelpeverktøyet det var tenkt å bli og det gjenstår mye for å kunne oppnå ønsket
grad av kompatibilitet mellom de systemene som er i funksjon. Ikrafttredelsesdatoen må ses i
sammenheng med forslaget om dispensasjonsordninger som begge forskriftsforslagene har
innarbeidet i § 4. Vi ser for oss en rekke søknader om dispensasjon dersom tidsfristen for
innføringen settes for knapp. Det kan bli en belastning både for legene og NAV-kontorene. Vi
vil derfor foreslå at det vurderes å sette tidsfristen for ikrafttredelsen til senere på året 2009.

Informasjon til publikum
I Høringsnotatet heter det at "Departementet forutsetter at pasienten får tilstrekkelig
informasjon om kravet til elektronisk kommunikasjon,". Det er i kapitlet om "Økonomiske og
administrative konsekvenser" ikke skissert nærmere hvordan denne informasjonen skal gis og
hvem som skal ha ansvaret for gjennomføringen.

Fylkesmannen vil mene at et så pass stort løft for rasjonalisering mellom leger og NAV-
kontorer ikke må føre til problemer for pasient eller publikum. Det savnes en detaljert plan for
informasjon til publikum om hvordan ordningen skal introduseres og hvem som skal
administrere dette. Dit vil være meget uheldig om innføringen av et slikt viktig fremskritt
skulle få negative konsekvenser for pasientene. Det bør da også avsettes økonomiske midler
til å kunne gjennomføre en eventuell informasjonskampanje el.l.

Avslutning
Fylkesmannen i Oppland mener at innføringen av en forskriftsforankret plikt for legen til å
kommunisere elektronisk med NAV er nødvendig, og vil ha en betydelig
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rasjonaliseringsgevinst for alle parter. Vi setter spørsmålstegn ved at kravet om innføringen av
elektronisk kommunikasjon er den samme som ikrafttredelsen av forskriftene. Det bør
skisseres overgangsordninger for lokal tilpasning og forutsettes at nasjonale verktøy er på
plass i god tid før igangsettingen. Informasjonsopplegg for innføringen av ordningen må
styrkes.
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