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Forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og
velferdsetaten  -  høringsuttalelse.

Det vises til utsendt høringsnotat, vedrørende forslag om krav til elektronisk kommunikasjon
mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten. Lier kommune har utarbeidet sin høringsuttalelse
i samarbeid med det lokale NAV-kontor.

Lier kommune og NAV-Lier,  slutter seg til forslaget om å pålegge leger å bruke elektronisk
kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør,  da dette vil være både tids- og
ressursbesparende,  og føre til en raskere saksbehandling for brukerne.

Partnerskapet Lier kommune og NAV-Lier har enkelte merknader til forslaget:

  Det finnes i dag mange elektroniske løsninger i helse- og sosialsektoren. Vi ber derfor
departementet arbeide mot å samle flest mulig av disse løsningene.

  I tillegg til leger,  har fysioterapeuter og kiropraktorer rett til å sykmelde i dag. Vi ser det
som uheldig at noen grupper utelates fra det rettslige kravet om bruk av elektronisk
kommunikasjon ved innsending av sykmeldinger og erklæringer til NAV . Det vil være lite
hensiktsmessig dersom det i tillegg til et elektronisk system,  må opprettholdes et manuelt
arkiv/system for lagring av sykmeldinger i papirformat.

  Det er viktig å få etablert en elektronisk "frikortløsning", så snart som mulig. Dagens
midlertidige system er ikke god service overfor brukerne.

  Ved etablering av innsending av sykemeldinger og legeerklæringer elektronisk, er det
viktig at det blir lagt til rette for at disse kan mottas av Arbeids- og velferdsetaten uten at
det medgår mye ressurser til bl.a. sortering i etatens datasystem. I den forbindelse er det
viktig å understreke at det må sikres at informasjonen skjermes i datasystemet, slik at den
blir tilgjengelig for færrest mulig.
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  Dispensasjonsadgangen for ikke å levere sykemeldinger og legeerklæringer elektronisk,
bør være svært snever. Gjennom det unngår vi at vi i fremtiden får et tosporet system, der
NAV-kontorene bruker mye tid og ressurser på å samordne det elektroniske og det
manuelle systemet.

Med ve ig hils

ørn Stø e
jef


