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Høringsuttalelse vedrørende forslag om krav til elektronisk kommunikasjon
mellom leger og Arbeids -  og velferdsetaten (NAV)

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 02.07.07 hvor en ber om at eventuelle
merknader til høringsnotatet sendes innen høringsfristen, 02.11.07.

Forslaget innebærer at leger (allmennleger og spesialister)  innen 1.  januar 2009 skal pålegges et rettslig
krav om bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør
(legeregninger),  sykmeldinger og legeerklæringer til NAV.

Helse Stavanger HF foretar ikke direkte oppgjør med NAV. Vi  tillater oss likevel å gi en uttalelse da
det i innledningen til høringsnotatet presiseres at begrepet leger i tillegg vil omfatte alle leger som
arbeider i offentlig forvaltning.

Høringsuttalelse:
Helse Stavanger HF benytter Norsk Helsenett i elektronisk kommunikasjon med fastleger og
Stavanger kommune. Vi ser frem til en elektronisk kommunikasjon (sykmeldinger og legeerklæringer)
mot NAV og håper på at dette blir like brukervennlig som dagens blanketter. Helse Stavanger HF vil
skifte leverandør av elektronisk pasientjournal i løpet av høsten 2008, og i dette arbeidet vil vi legge
opp til integrasjon med de krav som stilles til elektronisk kommunikasjon. Vi er enig i at en helhetlig
satsning på IKT er det mest virkningsfulle tiltaket for å styrke kvalitet og effektivitet i helse- og
sosialsektoren og for at de elektroniske løsningene skal være kostnadseffektive må det være en
forutsetning at alle aktuelle aktører benytter løsningene.

Når det gjelder kommende elektroniske løsninger (børingens kap 2.3.3) har vi i lang tid etterlyst en
elektronisk utsendelse av fastlegelister til bruk ved sykehuset. Vi ønsker en slik losingen implementert
så raskt som mulig, da dette er et viktig tiltak for å hindre feilsending av epikrise til fastlege.

Med vennlig hilsen

Ove Nordstokke
Spesialkonsulent/  fang.  IKT-leder
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