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

Helse Sør-Øst RHF viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 2.juli 2007
vedrørende "høring om forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og
Arbeids- og velferdsetaten  (I`1AV)".

Helse Sør-Øst RHF har bedt om tilbakemelding fra alle underliggende helseforetak, og
ønsker med dette å gi en samlet tilbakemelding.

Helse Sør-Øst RHF stiller seg positiv til forslaget om at leger skal pålegges et rettslig krav
om bruk av elektronisk kommunikasjon, og at dette realiseres gjennom et pålegg om
tilknytning til Norsk Helsenett (NHN). Videre utvikling i bruk av NHN vil være
fundamentalt for den videre utviklingen av samhandling med IKT som virkemiddel i
helsesektoren som helhet.

Helse Sør-Øst RHF mener også det er nødvendig at de vurderinger som nå gjøres
hensyntar følgende punkter:

  I Helse Sør-Øst RHF arbeides det med å avvikle TrygdHelse postkassen, og
migrere tjenestene til NHN. Gjennom de samhandlingsfora som finnes må dette
arbeidet videreføres nasjonalt, og forankring og forståelse sikres utenfor
helseforetakene.

  Videre utvikling av NHN vil være avhengig av investeringer og enhetlig
prioritering og styring. En vurdering av en utvidet deltakelse i finansiering av
NHN bør inngå i videre arbeid med utvikling av IKT som grunnlag for
samhandling i helsesektoren.

  For å sikre samarbeid, samhandling og felles prioritering mellom helseforetak,
kommuner og private aktører bør deltakelse fra for eksempel KS i felles
samhandlingsarenaer som Nasjonal-IKT vurderes.

Helse Sør--Øst er den statlige  helseforetaks gruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold,  Akershus.
Oslo. Hedmark,  Oppland,  Buskerud; Vestfold. Telemark. Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett

morselskap, Helse  Sør-Øst RHF, og  15 datterselskap. t tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus; etter  avtale med Helse Sør-Øst  RHF.



Utvidet bruk av elektronisk kommunikasjon vil forutsette bruk av personlig
elektronisk signatur (PKI). Dette vil stille krav til investeringer og oppgradering
av eksisterende IKT løsninger i helseforetakene. Et krav om utvidet bruk, bør
derfor gjøres under forutsetning av at de økonomiske rammebetingelser
muliggjør dette.

Helse Sør-Øst RHF er for øvrig enig i vurderingene som gjøres vedrørende innføring av
rettslige virkemidler, samt at det vil være behov for dispensasjonsordninger. Samtidig må
de initiativ som nå gjøres, bygge videre på de samhandlingsarenaer og planer som allerede
er iverksatt, slik at summen av ressurser og kompetanse kan utnyttes best mulig.

Helse Sør-Øst RHF håper tilbakemeldingene i dette brevet kan bidra til å underbygge en
best mulig felles forståelse og prioritering av videre arbeid med IKT som virkemiddel for
samhandling og effektivisering i helsesektoren.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF
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