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Har inngått rammeavtale 
med Norsk Helsenett640

Legeforeningen har inngått en ram-
meavtale med Norsk Helsenett AS. 
Avtalen omfatter både fastleger 
og private avtalespesialister.

Avtalen ble undertegnet av Legeforenin-
gens president Torunn Janbu og administre-
rende direktør i Norsk Helsenett AS Mette 
Vestli. Avtalen supplerer på noen områder 
avtalen som ble inngått med Sosial- og 
helsedirektoratet høsten 2006 (1).

– Vi har en uttalt målsetting om å sam-
arbeide for økt elektronisk samhandling 
mellom aktører i helse- og omsorgssektoren 
i Norge, og tilknytning og bruk av helse-
nettet er en viktig forutsetning for at dette 
målet skal kunne nås, sier Janbu og Vestli.

Både Legeforeningen og Norsk Helsenett 
er enige om at tilknytning av legekontor til 
Norsk Helsenett er et viktig tiltak for 
å oppnå elektronisk samhandling. På kort 
sikt er målet fortsatt prioritering av mel-
dingsutveksling i form av bl.a. epikrise, 
henvisning, laboratoriesvar og sykmelding 
mellom legekontor og helseforetak, og 
legekontor og trygdeetaten i tillegg til funk-
sjonelt Internett, e-post og adresseregister. 

Det fremgår av avtalen at avtalespesia-
listene er en av de viktigste samhand-
lingspartene som vil bidra til å utvikle sam-
handlingsarenaen i Norsk Helsenett, men 
avtalespesialistene omfattes ikke av til-
skuddsordninger fra offentlige myndigheter. 
Norsk Helsenett vil derfor i løpet av første 
halvdel av 2007, etter nærmere avtale med 

Legeforeningen, gå ut med et tilbud om til-
knytning til avtalespesialistene der det inn-
rømmes 50 % rabatt på engangsavgiften til 
Norsk Helsenett. Tilbudet gjelder avtalespe-
sialister med fulltidspraksis eller avtalespe-
sialister som har sin praksis som hovedbe-
skjeftigelse. Under forutsetning av tilstrek-
kelig antall bestillinger, vil Norsk Helsenett 
tilknytte minimum 250 avtalespesialistkon-
torer under denne ordningen i 2007.
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Prosjekt med gode resultater640

Etter fem års prosjektarbeid er det 
nå besluttet at ELIN-prosjektet skal 
avsluttes innen utgangen av 2007.

Legeforeningens ELIN-prosjekt startet 
i 2002. Det skulle opprinnelig vare i to år, 
men av forskjellige grunner er det blitt 
utvidet og forsinket (1, 2).

Legeforeningen mener det er viktig 
å videreføre erfaringene fra prosjektet, spe-
sielt brukernes innflytelse på utvikling og 
videreutvikling av programvare. Foren-
ingen stiller seg derfor positiv til å delta 
sammen med andre relevante aktører i et 
organisert oppfølgingsarbeid. Arten og 
omfanget av dette arbeidet vil måtte utredes 
nærmere.

Helsemyndighetene har et spesielt ansvar 

for å følge opp standardiseringsarbeidet og 
andre sektorovergripende tiltak på IT-
området som ELIN-prosjektet har bidratt 
til, mener Legeforeningen.
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Prosjekt om kartlegging 
av sykehusvirksomhet
Det skal opprettes en forprosjektprosjekt-
gruppe i sekretariatet som har som opp-
gave å belyse bakgrunnen for den vanske-
lige situasjon som helseforetakene er i. 
Gruppen får myndighet til å gi oppdrag til 
eksterne personer/miljøer med nødvendig 
innsikt i sykehusdrift i den grad gruppen 
finner det nødvendig. Rapport med forslag 
til videre prosess skal leveres sentralstyret 
23.3. 2007.

Statusrapport 2007
Statusrapporten 2007 som har som tema 
prioritering er sendt ut på høring til yrkes-
foreningene, fagmedisinske foreninger, 
spesialforeninger og fylkesavdelinger med 
seks ukers høringsfrist.

Årsmøte i LVS
Foreningen for leger i vitenskapelige stil-
linger (LVS) avholder sitt 17. ordinære års-
møte torsdag 19.4. 2007 kl. 17 i Auditorium 
3–4, MH-bygget, Universitetet i Tromsø. 
Medlemmer som har forslag til saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet må melde 
disse snarest mulig til LVS kontor, Post-
boks 1152 Sentrum, 0107 Oslo – senest 
innen 10.3. 2007.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt 
en konferanse med tittel «Universitetskli-
nikkene: kunnskapsarena eller butikk». 
Program for konferansen vil bli sendt alle 
medlemmer og ligger på LVS hjemmeside.

Torunn Janbu og Mette Vestli undertegnet 
avtalen på vegne av Legeforeningen og Norsk 
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