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Nasjonalt helsenett før planen?00

Sosial- og helsedirektoratet lover at et nasjonalt helsenett skal være 
klart for tilknytning allerede fra 1. juli 2003.

Det kom frem da direktør Hans Christian 
Holte i avdeling for IT-strategi og statistikk 
i Sosial- og helsedirektoratet gjorde opp 
status for den statlige tiltaksplanen for IT i 
helsevesenet, Si@ – Elektronisk samhand-
ling i helse- og sosialsektoren på en konfe-
ranse på Hamar 10. – 11. februar.

Flere selskaper kjemper nå om å bli leve-
randører av teknologien som skal knytte de 
regionale helsenettene sammen i et nasjo-
nalt helsenett. Holte har tidligere uttalt at 
det nasjonale helsenettet skal være etablert 
innen utgangen av 2003, noe han nå lover 
skal skje innen 1. juli 2003. Avgjørelsen om 
hvem som får oppdraget med å knytte Helse-
Norge sammen i et elektronisk rike, faller 
rundt påske. Så langt er et titall leverandører 
med i kampen om oppdraget, flere av dem 
representert på konferansen på Hamar.

Etableringen av et nasjonalt helsenett, 
basert på regionale helsenett, har vært en av 
fire sentrale mål i Si@-planen. Ved inngangen 
av planperioden var det etablert organisasjoner 
for regionale helsenett i to regioner – Nord- og 
Midt-Norge. Per i dag er det helsenett i alle 
fem helseregioner. Sist på lufta var Helse Sør.

Til tross for friske løfter fra Holte er det 
også skepsis å spore blant brukere represen-
tert på konferansen. – Selv om jeg er klar 
over direktoratets målsetting om nasjonalt 
helsenett innen 1. juli, velger jeg fortsatt å 
presisere at vi trenger et nasjonalt helsenett 
nå, sa Daniel Haga, kommunelege i Alta. 
Dette til tross for at han har sitt virke i en av 

de regionene som har kommet lengst på 
området. Helsenett Nord har kommet svært 
langt i å knytte legekontorer opp mot helse-
nettet, og innen utgangen av 2003 vil alle 
legekontorer i regionen være knyttet til hel-
senettet. Bakgrunnen for presiseringen av 
behovet for et nasjonalt nett er blant annet 
at allmennlegene nå kommuniserer med 
aktører også utenfor egen region. Fritt syke-
husvalg gir allmennlegene flere sykehus å 
forholde seg til. Per i dag er det heller ikke 
mulig å utveksle pasientinformasjon elek-
tronisk mellom legevakt og fastlege.

Viktige utfordringer når infrastrukturen 
er på plass, blir å få flest mulig legekontorer 
knyttet opp mot nettene samt å fylle det 
med relevante tjenester. S.B. Nesje
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=529

Beklagelse og ny tillit 
til sentralstyret00

På det ekstraordinære landsstyremøtet 14. 
februar gikk en etter en av sentralstyrets 
medlemmer på talerstolen og beklaget 
prosessen knyttet til evalueringen av Magne 
Nylenna som generalsekretær og resultatet 
av denne. Landsstyret vedtok å ta bekla-
gelsen til etterretning.

Et forslag om at et utvalg skulle utrede 
roller og oppgavefordeling mellom sentral-
styret og landsstyret og hvem som skulle 
være ansettelsesmyndighet for general-
sekretæren, ble lagt frem. Sentralstyret sa 
klart ifra at de ville oppfatte et slikt vedtak 
som mistillit. Forslaget falt mot fire stem-
mer og sentralstyret fikk langvarig applaus. 
N. Husom
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=563

Evalueringen ikke åpnet 
for landsstyret00

Landsstyret gikk imot et forslag om å åpne 
dokumentene knyttet til evalueringen av 
Magne Nylenna som generalsekretær på det 
ekstraordinære landsstyremøtet i Lille-
strøm.

Ola Jøsendal fikk støtte fra litt under 
halve landsstyret da han la frem forslag om 
at dokumentene skulle åpnes. Han sa at han 
hadde hatt en samtale med Magne Nylenna 
og at han var interessert i åpenhet omkring 
dokumentene. – Avtalen er ikke egnet for 
åpen scene, sa president Hans Kristian 
Bakke. N. Husom og S.B. Nesje
www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=555

Spesialistannonser på Internett

Spesialistannonsene i Tidsskriftet er nå til-
gjengelig i en søkbar database på nettet. Det 
kan gjøres søk på spesialitet, geografi, en 
kombinasjon av disse to og i fritekst. Velg 
Spesialist fra den horisontale menyen på 
www.tidsskriftet.no.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=520

Namf + OLL = sant
Arbeidsmedisinerne og samfunnsmedisinerne 
går inn for å slå seg sammen i en felles yrkes-
forening med nytt navn.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=505

Snart full pakke fra departementet?

En tredel av sigarettpakkens forside og bakside 
skal dekkes med helseadvarsel og bidra til at 
flere stumper røyken, ifølge en ny forskrift om 
innhold i og merking av tobakksvarer.
www.tidsskriftet.no/

pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=536

Bekymret for helseskader 
som følge av krig

Landsstyret i Den norske lægeforening uttryk-
ker i en resolusjon sin dypeste bekymring over 
de helseskader som kan oppstå hvis det gjen-
nomføres et militært angrep på Irak.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=15801

Navnebytte – fra Medisin til Lenker

Svært mange finner ikke lenkesamlingene som 
er samlet bak menyvalget Medisin, nå Lenker, 
viste undersøkelsen blant brukere av Lege-
foreningens nettsider, avholdt i desember. 
Menyvalget har derfor endret navn.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=15875

Nye regler for medisinforsendelse

Stortinget har vedtatt å endre tilskuddet til frakt 
av medisiner fra apotek. Dette innebærer at 
statens dekning av fraktutgifter er endret fra 
1.2. 2003.
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=15552
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