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Høringsnotat vedr forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV).  Høringsfrist 2.nov. 2007 
 
 
 
Det konkrete forslag slik det er gjengitt på s.4 i høringsdokumentet, støttes. 
 
 
 
Vi har følgende kommentar til saken: 
 
 
 
Det er viktig å forbedre kommunikasjonen mellom legene og alle samarbeidsparter.  
NAV er en sentral part for legene både faglig og økonomisk.  En forutsetning for 
at elektronisk kommunikasjon skal bli brukt av legene er at den 
 
  1.. ikke skaper tvil om at taushetsplikten overholdes og at datasikkerheten 
ivaretas  
  2.. teknisk og programmessig kan fungere sammen med den programvare legene 
ellers benytter – og her er variasjonene store!  
  3.. er funksjonsmessig integrert i de IT-løsninger som legene ellers benytter  
  4.. er praktisk lettvinte  
  5.. er kostnadmessig tilgjengelig  
  6.. med effektiv support  
 
 
Når Norsk Helsenett, sykemeldinger osv ikke har fått den oppslutning som 
forventet, er hovedgrunnene å finne blant de seks punktene over. 
 
 
 
En forskrift løser ikke noe av dette. 
 
Men en forskrift må være slik utformet at staten (her NAV) har grunnlag for å 
utarbeide løsninger.  Det bør skje i nært samarbeid med legenes organisasjoner 
og alle programleverandører. Dette er nødvendig for å kunne nå gjennom. 
 
 
 
I pkt 1.1 er det gjort en avgrensning av begrepet ”leger” som innebærer at det 
bare er legen på sitt kontor (der datautstyret er), som kan ta del i denne 
kommunikasjonen. Utenom denne setting vil legene være handlingslammet.  Leger 
ved institusjoner, sykehus og poliklinikker har i svært liten grad tilgang til 
datautstyr som er slik programmert at de kan  følge opp dette.  Mange av disse 
er blant dem som ”-har rett til å skrive erklæringer for trygdens regning –” 
(til institusjonens inntekt).  Det er ønskelig at også denne delen av 
legetjenesten får samme mulighet til kommunikasjon. 
 
 
 



Vi arbeider med å korte ned ventetider for å få folk raskere tilbake til arbeid.  
Kommunikasjon med NAV er viktig i den sammenheng, noe som bør tillegges vekt ved 
beslutning om praktisk gjennomføring av et forskriftshjemlet pålegg. 
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