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Sterk vekst i elektronisk
samhandling

Så godt som alle leger, de aller fleste 
tannleger og psykologer, og mer enn 
halvparten av landets fysioterapeuter 
sender sine oppgjørskrav elektronisk, 
viser nye tall fra Helsedirektoratet.

For leger og tannleger har det vært 
en jevn vekst i dekningen fra 2009. For 
psykologene og fysioterapeutene har 
veksten vært særlig sterk siden 2015. 
Bare i løpet av siste halvår 2016 vokste 
dekningen av fysioterapeuter med circa 
40 prosentpoeng, fra en dekning på 
rundt 20 prosent til cirka 60 prosent. 
Det er forventet ytterligere vekst i dek-
ningen etter hvert som stadig flere tje-
nester og administrative rutiner foregår 
på nett og krever digitale løsninger.

Tannlegeforeningen har vært aktive 
pådrivere for å få tannleger knyttet til 
Norsk Helsenett og har i samarbeid med 
KS, fylkeskommunene og Helsedirekto-
ratet fått mange av sine medlemmer til 
å sende oppgjørene sine over linje til 
Helfo, sier Helsedirektoratet i sitt 
nyhetsbrev 06.04.2017.

det enklere for våre ansatte å overholde 
det til enhver tid gjeldende lovverk, har 
Bjørneboe ved UiO uttalt til bladet 
Forskningsetikk, ifølge forskning.no.

Prioriteringsutvalg

Regjeringen har satt ned et utvalg som 
skal se på hvordan vi best kan prioritere 
i den kommunale helse- og omsorgstje-
nesten, heter det i en pressemelding fra 
Helse- og omsorgsdepartementet 5. april.

– Det har aldri tidligere vært en helhet-
lig gjennomgang av prioriteringsutfor-
dringene i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Tidligere utvalg har 
hovedsakelig sett på kriterier for priorite-
ring i spesialisthelsetjenesten. Det kan 
være andre vurderinger som må gjøres 
i førstelinjetjenesten. For å sikre at vi har 
en rettferdig fordeling av helsetjenester 
i hele sektoren, er det derfor behov for 
å utrede situasjonen i kommunene, sier 
helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norge har lang tradisjon for 
å arbeide systematisk med priorite-
ringsspørsmål i helsetjenesten. Før 

sommeren 2016 la regjeringen frem 
Meld. St. 34 (2015 – 2016) Verdier 
i pasientens helsetjeneste. Her foreslo 
regjeringen noen tydelige kriterier som 
bør ligge til grunn for prioriteringer 
i helsetjenesten. Det ble samtidig fore-
slått å sette ned et utvalg som skulle se 
særskilt på prioriteringsspørsmålene 
i kommunen.

– Mens spesialisthelsetjenesten
hovedsakelig utreder og behandler, har 
kommunene et bredere helseperspektiv. 
De skal forebygge sykdom, fremme god 
helse blant innbyggerne og legge til 
rette for at befolkningen kan ta sunne 
valg. I tillegg kan mange av brukerne 
i kommunen ha behov for livslang opp-
følging for å kunne mestre livet. Vi kan 
derfor ikke automatisk overføre prin-
sippene for prioritering fra spesialist-
helsetjenesten til den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, sier Høie.

Målet med utvalget er å få en helhet-
lig drøfting av prioritering i den kom-
munale helse- og omsorgstjenesten og 
tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid 
skal bidra til mer kunnskap og åpenhet 
om prioritering i helse- og omsorgstje-
nesten, og de skal foreslå mulige prin-
sipper for prioritering. Utvalget skal 
levere sin NOU innen 31. desember 
2018.

– Prioriteringsutfordringene har
aldri vært større enn nå. Vi blir flere, vi 
blir eldre og flere lever lengre med 
langvarige sykdommer. Jeg håper der-
for utvalget legger opp til en bred 
debatt om prioritering som mange vil 
engasjere seg i, sier Høie.

Utvalgets leder er Sykepleier 
Aud Blankholm. Blant de 15 utvalgs-
medlemmene er to brukerrepresentan-
ter og én tannlege. Tannlegen er fylkes-
tannlege i Rogaland, Helene Haver.
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Fylkestannlegen i Rogaland, Helene
Haver, deltar i prioriteringsutvalget.
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