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Tjenestebasert adressering 

Legeforeningen viser til brev fra Direktoratet for e-helses av 29. august 2019, som var et svar på henvendelse 

om innsyn i konsekvensanalyse for konseptet for tjenestebasert adressering (TBA-konseptet). Vi tolker svaret 

slik at det ikke finnes en slik etterspurt analyse som beskriver risiko i små helsevirksomheter. Direktoratet for e-

helse peker på at det er opp til den enkelte virksomhet å gjøre en risikovurdering av TBA-konseptet. 

I praksis betyr det at den enkelte lege, gjennom sitt enkeltpersonforetak eller aktuelle selskapsstruktur, må 

gjøre en slik risikovurdering. Slik TBA-konseptet er designet i dag, vil det etter Legeforeningens vurdering ikke 

være forsvarlig å ta denne i bruk for legekontor, da avsender risikerer å bryte taushetsplikten ved at de 

utleverer informasjon til en virksomhet som ikke skal ha den. Et eksempel er utlevering til fastlegen når 

vedkommende har vikar eller LIS 1.  

Etter Legeforeningens oppfatning finnes det ingen lov- eller forskriftsfestet plikt for det enkelte legekontor til å 

ta i bruk TBA. Inntil en slik plikt ev. kommer på plass, er det opp til hver virksomhet å vurdere hvorvidt de vil ta 

systemet i bruk eller ikke. Legeforeningen vil måtte informere sine medlemmer om at de må gjøre en slik 

risikovurdering og om hva utfallet etter vårt syn må bli. 

Vi vil understreke at TBA vil påføre små virksomheter en stor belastning i manuell omfordeling av elektronisk 

post, noe de ikke har kapasitet til. Evalueringsrapporten av fastlegeordningen viser at stor arbeidsbelastning er 

en vesentlig barriere for å tre inn i fastlegeyrket og at arbeidsbyrden i dagens ordning for mange fastleger 

oppleves uhåndterbar. Man kan ikke innføre løsninger som øker den administrative byrden i en allerede 

overbelastet fastlegeordning.  

En økt arbeidsbelastning knyttet til manuell omfordeling av korrespondanse vil også øke risikoen for at viktig 

informasjon blir oversett.  

Legeforeningen bemerker at det gis dispensasjonen for å innføre TBA i primærhelsetjenesten fra 31.12.2019 til 

1.6.2020. Vi tolker dette som at det ikke finnes tekniske hindre for å bruke både tjenesteadresser og 

personadresser samtidig i Norsk helsenett. Det viktige spørsmålet da er hvorfor man ikke kan fortsette med 

begge metoder fremover, når dette både ivaretar taushetsplikten og pasientsikkerhet. Vi tillater oss å be om en 

skriftlig tilbakemelding på dette spørsmålet med en nærmere redegjørelse og begrunnelse, som grunnlag for 

hvilke råd vi vil gi våre medlemmer.  

Med vennlig hilsen 
Den norske legeforening 
 
Geir Riise Kari Jussie Lønning 

Generalsekretær Avdelingsdirektør 
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