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Ny avtale om helsenett klar3162

Legeforeningen og Sosial- og helse-
direktoratet har inngått en ny avtale 
om helsenett. Partene er enige 
i formålet med Norsk helsenett på 
kort og lengre sikt.

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) setter 
også av mer midler til sikker elektronisk 
signatur (PKI) og oppkobling av nye fast-
legekontor med PKI i 2006.

– Jeg er tilfreds med at det nå er på plass 
en ny avtale som beskriver tydeligere hvilke 
forventninger partene har til samarbeidet 
om elektronisk kommunikasjon, sier Jan 
Emil Kristoffersen, leder i Allmennlege-
foreningen (Af).

Partene er enige i at formålet med Norsk 
helsenett på kort sikt fortsatt er meldings-
utveksling mellom legekontor og helse-
foretak, og legekontor og trygdeetaten, med 
anvendelser som epikrise, henvisning, labo-
ratoriesvar og sykmelding, i tillegg til funk-
sjonelt Internett, e-post og ikke minst det 
elektroniske adresseregisteret for helsetje-
nestene (HER), som vil være en hjørnesten 
i helsenettet når det kommer. På lengre sikt 
– det vil si fra 2007 – må også samhandling 
med kommunale helse- og omsorgstjenester 
prioriteres, heter det i avtalen. Den nye 
avtalen gjelder ut 2007.

SHdir vil nå sette av 1,5 millioner kroner 

til PKI til fastlege-
kontor som er koblet 
til Norsk helsenett 
uten PKI i Nord og 
Midt, for 2006. 
I tillegg skal 4 mil-
lioner kroner gå til 
oppkobling av nye 
fastlegekontor med 
PKI. Utover disse 
midlene må legene 
selv dekke utgifter 
til oppkobling. 

Midlene kommer i tillegg til de 6,9 millio-
ner kronene som er øremerket for å dekke 
omleggingskostnader i 2006 for de all-
mennleger som må skifte fra gammel til ny 
PKI-løsning.

Det er enighet om at en erfaring fra for-
rige runde med støtte til legekontorene, var 
at oppkoblingen til Norsk helsenett var for 
dårlig koordinert med lanseringen av tje-
nester fra helseforetakene. Norsk helsenett 
ønsker derfor tilbakemelding om hvilke 
helseforetak som er klare i denne runden.

Også avtalespesialistene bør få et tilbud 
om oppkobling, selv om det ikke dekkes av 
stimuleringsmidlene fra SHdir, heter det 
i avtalen.
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Lokalsykehusenes akuttoppgaver3162

En arbeidsgruppe skal se nærmere på 
hvordan lokalsykehusenes oppgaver 
knyttet til akuttfunksjoner kan tydelig-
gjøres.

Arbeidsgruppen som ble nedsatt av helse- 
og omsorgsminister Sylvia Brustad 27. okto-
ber, ledes av Bjørn Erikstein, administre-
rende direktør i Helse Sør RHF. Legefor-
eningen er representert ved visepresident 
Per Meinich og allmennpraktiserende lege 
Odd Jarle Kvamme, Stord.

I mandatet fremgår det at arbeidsgruppen 
skal tydeliggjøre lokalsykehusenes opp-
gaver knyttet til akuttfunksjoner og den 
samlede behandlingskjede, inklusive sam-
handlingen mellom lokalsykehusene og 
fastlegene. Det forutsettes at vurderingene 
ser på den samlede akuttmedisinske 
behandlingskjede, tilgjengelige spesialister 
og de samlede oppgaver som etter forslaget 
til Nasjonal helseplan (2007–2010), skal 
tilligge lokalsykehusene (1).

– Dette er en veldig interessant oppgave, 
og det vil være et viktig ledd i arbeidet med 
å sørge for at alle nordmenn, uansett hvor 
de bor, skal være sikret et faglig godt akutt-
tilbud, sier Per Meinich. Han påpeker at 
arbeidet må ses i lys av Legeforeningens 
rapport om lokalsykehusenes fremtidige 
rolle (2). – Her har Legeforeningen allerede 
sagt noe om hva lokalsykehusenes akutt-
funksjon må innebære, sier Meinich, som 
ser frem til arbeidet i gruppen.

Arbeidsgruppen skal avslutte arbeidet 
19.3. 2007.

Les mer: www.odin.no/hod/norsk/
aktuelt/pressesenter/pressem/
048071–070180/dok-nn.html
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Fagligheten innen psykisk 
helsevern må styrkes
Krav til faglighet, kvalitet i tjenestetilbudet 
og ivaretakelse av rettighetene til mennes-
ker med psykiske lidelser ble fremhevet da 
Legeforeningen deltok på høringsmøte 
i Helse- og omsorgskomiteen om bevilg-
ningsforslaget til psykisk helsevern i stats-
budsjettet.

Opptrappingsplanen for psykisk helse 
har vært et nødvendig og positivt løft, men 
det faglige nivået innen psykisk helsevern 
er likevel fortsatt preget av mangler og 
store variasjoner. Mange pasienter som 
henvises til psykisk helsevern møter ikke 
en psykiater eller psykologspesialist, og 
dermed blir det ikke gjennomført adekvat 
diagnostisk vurdering og utredning. Dette 
går ut over fagligheten i det psykiske helse-
tilbudet, hevder Legeforeningen, som 
mener det bør fastsettes nasjonale krav til 
utredning og diagnostikk av psykiske lidel-
ser i spesialisthelsetjenesten, samt at det 
bør fastsettes kriterier for hva som er faglig 
forsvarlig legebemanning ved ulike typer 
basisenheter.
Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=109110

Jan Emil Kristoffersen


