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U~ringfråsegnvedrørendeforslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger
og Arbeids- og velferdsetaten.

Om lovforslaget:
Det er ikke tvil om at elektroniskinnsendingav direkteoppgjør,sykemeldingerog
legeerklæringertil NAV skal kunnemedføreeffektiviseringog slik til å frigjørearbeidskraft
til andremerkompetansekrevendesentraleoppgaver.Alle parterharansvarfor å medvirketil
atdettevil kunneskje. 1-lelseBergenerenig i atdeter viktig åsikre bedrebrukenni dagav
detilbud innenelektronisksamhandlingsomeretablertog for å letteetableringenavnye.
Spesielttenkerenherdapådenforeståendeflytting av forvaltningsansvarfor helserefusjoner
fraNAV til sosial-og helseforvaltningen.Skepsismottilslutning til helsenettetfra noenav
legenehartrolig sin bakgrunni atdet fremtil nå.harværttil delsstoremangleri de
elektroniskesamhandlingssystemenesomer etablerteller atdet ikke harværtgjort
tilstrekkeligarbeidmedde organisatoriskeforutsetningerfor at detskal kunnefungere.Det er
sværtvanskeligfor legene,bådede kommunaleog de ved sykehuseneå få nødvendigkontakt
meddensombehandleren sakhosNAy. Enmåi dagringeNAV kontorenesinesentralbord
der enkanendei langekøer.Deter av avgjørendebetydningat et eventueltlovpåbudfølges
oppmedorganisatoriskeog kompetansehevendetiltak for å gjørebrukenav helsenettet
attraktivtfor aiJeparter.Alle måpå en enkelmåtekunnebenyttehelsenettetog detmåogså
sikreskundestøttenårdetgjelderriktig brukav helsenettet.

En erprinsipieltskeptisktil atNAV selv skalvurderedispensasjonfra kravet.

SpesiaJisthelsetjenestensitt behov: HelseBergenerpåsammemåtesomNAV opptattavat
detblir lagt til rettefor elektronisksamhandlingmedlegergjennomNorskhelsenett.Helse
Bergenerogsåopptattav at Norskhelsenettfår et innhold slik at detteblir brukt avalleparter •

for elektroniskkommunikasjon.En serderforpositivpåbrukav virkemidlerfor å sikre bruk
av helsenettetfor alle partenei helsesektoren.En sikrer slik ogsåsikkerheti kommunikasjon
mellomparteneog tilstrekkeligkapasitethosde samarbeidendeparter.HelseBergenønskerå
benyttehelsenettetfor interaktivkompetanseutvekslingmellomnivåenei tillegg til utveksling
avpasientinformasjon.I denneforbindelseerdetsværtønskeiigmedgod og sikker dialog
medallesamarbeidendeleger.Enville slik setthattgod nytte av tilsvarendelov og
forskriftsfestingav legerskommunikasjonmedhelsefbretakene.
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Om lov og forskriftsfesting~
I utgangspunktetskulle enkunneønskeattilslutning skjeddefrivillig gjennomen forståelse
avat slik tilslutning vil gjøre det lettereåkunnetilby pasientenegodeog sammenhengende
helsetjenester.Dokumentasjonenviserogsåat en utenlovfestinghar fåtten økningfra 55 %

• tilslutningfra legertil helsenetti 2006til ca. 79 % i 2007. Dadeter viktig atalle tar •

virkemidleti brukvil HelseBergengi sin tilslutning til lov og forskriftsfestingav legers
elektroniskinnsendingav direkteoppgjør,sykemeldingerog legeerklæringertil NAY.

• • • HelseBergener usikkerpåkonsekvenseneav lovfestingav bestemteoppgaverfor legenei
forhold til NAV mensandresentraleoppgaverforblir frivillige.
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