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Leger blir pionerer i bruk av 
elektronisk signatur00

Sykmeldingsattester og legeerklæringer sendt elektronisk fra leger til 
trygdemyndighetene blir snart en realitet.

Rikstrygdeverket inngikk medio januar 
avtale om en standardløsning for signering 
og kryptering av elektronisk informasjon 
som sendes via Internett. Dette innebærer at 
sykmeldingsattester og legeerklæringer kan 
sendes elektronisk ved at legene bruker en 
unik elektronisk signatur.

– Målet er at legene skal kunne ta i bruk 
systemet i løpet av første kvartal i år, sier 
Elisabeth Sunde i Rikstrygdeverket. Forelø-
pig vil det være frivillig for legene å bruke 
løsningen.

Det er et IT-selskap eid av Posten som 
leverer løsning for signering og kryptering 
av informasjon, en såkalt PKI-løsning 
(Public Key Infrastructure). Systemet vil 
gjøre det mulig for leger å koble seg opp 
over vanlig Internett med et digitalt sertifi-
kat som identifikasjon. Dette kan skje 
i form av en programvare eller et smartkort. 
Selskapet skal, som en del av avtalen, levere 
en verktøypakke som gjør det mulig 
å integrere løsningen mot egne systemer.

– Nå er det er viktig at også journalleve-
randørene raskt tilrettelegger for bruk av 
den nye løsningen fra de elektroniske pasi-
entjournalsystemene, påpeker Elisabeth 
Sunde i Rikstrygdeverket.

Teknologien for elektronisk signatur er 
generell. Den kan også brukes for sikker 
kommunikasjon med mottakere utenfor hel-
sesektoren. Det er lagt vekt på at løsningen 
skal være så enkel og billig som mulig, 

både å anskaffe og bruke, opplyser Riks-
trygdeverket.

– Leger som tar i bruk løsningen vil fak-
tisk bli den første yrkesgruppen i Norge 
som profesjonelt benytter elektronisk signa-
tur, sier Sunde i Rikstrygdeverket.

Legeforeningen er gjennom ELIN-pro-
sjektet engasjert i elektronisk samhandling 
i helsesektoren. Samtidig som avtalen om 
elektronisk signatur ble klar, undertegnet 
Legeforeningen, Rikstrygdeverket og 
Sosial- og helsedirektoratet en samarbeids-
erklæring om felles mål om elektronisk 
kommunikasjon på en enhetlig plattform. 
ELIN-prosjektets kravspesifikasjoner for 
elektronisk sykmelding og Rikstrygdever-
kets arbeid utfyller hverandre, og innebærer 
ingen motsetningsforhold, opplyser Lege-
foreningen i en orientering på foreningenes 
nettsider.

Det har pågått flere prosjekt om elektro-
nisk innsending av sykmelding og legeer-
klæring, blant annet i regi av Rikstrygdever-
ket. Hvert år sendes det inn 3,5 millioner 
slike blanketter til trygdeetaten. Potensialet 
for besparelse ved å slippe og taste inn opp-
lysningene manuelt er enormt. S. B. Nesje
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=300

Datatilsynet varsler 
flere kontroller
00
Personvernet har dårlige kår når 
helseforetakene tar i bruk informa-
sjonsteknologi, viser undersøk-
elser Datatilsynet gjennomførte 
i 2001 og 2002.
Manglende kontroll med, eller for liberal 
praksis med tilgang til pasientjournaler, er 
blant avvikene som tilsynet oppdaget. 
Også manglende internkontroll og mang-
lende dokumentasjon av sikkerhetssyste-
mer, er avvik som går igjen hos et flertall 
av helseforetakene. I år kan helsesektoren 
vente seg flere og tyngre kontroller, varsler 
Datatilsynet. I. Høie
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=239

Dataarbeid kan føre 
til depresjoner00

Mer enn fem timers arbeid foran 
dataskjermen kan føre til depre-
sjoner, problemer med kolleger og 
søvnforstyrrelser.
Det viser en studie publisert i American 
Journal of Industrial Medicine. 25 000 
ansatte fra ulike japanske selskaper der PC 
er et viktig arbeidsredskap deltok i studien. 
De ansattes psykiske helse ble studert over 
en treårsperiode, og ble deretter satt 
i sammenheng med hvor lang tid de brukte 
foran dataskjermen. H.P. Fosseng
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=222

Åpner pengesekken for brukerne
87 bruker- og pasientorganisasjoner får fem 
millioner kroner fra Helse Vest RHF i 2003. 
I styringsdokumentene fra Helsedepartemen-
tet til de regionale helseforetakene er det lagt 
føringer om slike tilskudd.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=302

Läkartidningen fritt på Internett
Den svenske legeforeningens tidsskrift, Läkar-
tidningen, er fra 1. januar åpen i fulltekst på 
Internett.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=268

«Det nytter»-prisen 2003
Behandling av psykose, tidlig hjelp mot hjerte-
stans, synsvurdering, eldreomsorg og lin-
drende behandling for alvorlig syke og døende 
er blant temaene i prosjektene som konkur-
rerer om å få «Det nytter»-prisen for 2003. 
Prisen deles ut 18. mars.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=292

Overdragelse av praksis
En ny temaside om overdragelse av privat prak-
sis med fastlegeavtale eller driftsavtale, er 
etablert på Legeforeningens nettsider.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=14941

Samarbeider om IT-løsninger
Legeforeningen, Rikstrygdeverket og Sosial- 
og helsedirektoratet har undertegnet en samar-
beidserklæring om felles mål for elektronisk 
kommunikasjon på enhetlig plattform til beste 
for pasienter og helsepersonell.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=15031

Debatt på Tidsskriftets nettsider
På tampen av 2002 åpnet Tidsskriftet for publi-
sering av aktuelle korrespondanseinnlegg på 
Internett. Disse innleggene er nå samlet bak 
menyvalget Debatt i på www.tidsskriftet.no
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=246


