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Vedr. forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i
sykemeldingsarbeid for leger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0) viser til at det 20. september 2011
ble sendt ut høringsforslag fra Arbeidsdepartementet der det bes om
tilbakemeldinger på forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i
sykemeldingsarbeid for leger. Høringsfristen ble satt til 18. november.

FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på forslaget til forskrift om obligatorisk opplæring i
sykemeidingsarbeid for leger kan oppsummeres i følgende punkter:

FF0 støtter forslaget om å forskriftsfeste den obligatoriske opplæringen i
sykemeldingsarbeid.

FF0 støtter forslaget om å gi unntak for hovedregelen om obligatorisk opplæring
for leger som har gjennomgått bestemte opplæringsløp, og ber
Arbeidsdepartementet vurdere om det eksister flere opplæringsløp for leger som
kan inkluderes i denne bestemmelsen.

Opplæring i sykemeldingsarbeid
Slik FF0 ser det er det svært viktig at det foregår et mest mulig faglig kompetent
sykemeldingsarbeid når arbeidstakere kontakter fastlege eller sykehus. Både
vurderingen om hvorvidt sykemelding er riktig eller ikke og vurderingen av hvilken
behandling eller oppfølging en som sykemeldes trenger, vil ofte være svært viktig for
den fremtidige arbeidslivsdeltakelsen for den det gjelder.
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Samtidig er det ikke FFOs inntrykk at det i dag gjennomgående er dårlig kunnskap
og kompetanse blant legene når det gjelder sykemeldingsarbeidet. For FF0 er det
eksempelvis vanskelig å gi tilslutning til en fremstilling som går ut på at det i dag
sykemeldes for ofte, eller at sykemeldinger for ofte utstedes på et feilaktig grunnlag. I
den forbindelse legger FF0 vekt på at utviklingen i sykefraværet har holdt seg relativt
stabil de siste ti årene. Kurs- og skoleringsopplegg som er utviklet i denne
tiårsperioden knyttet opp til legers sykemeldingsarbeid, synes dermed ikke å ha
medført at sykemeldingsmønsteret har endret seg vesentlig.

FF0 vil derfor advare mot inntrykket som kan se ut til å være skapt, av at for dårlig
kompetanse på sykemeldingsarbeidet blant norske leger har målbare effekter på
sykefraværet i Norge. En slik tilnærming er neppe spesielt hensiktsmessig.

På bakgrunn av at det alltid er positivt med mer og bedre kompetanse, og også på
bakgrunn av at mer kompetent oppfølging av sykemeldte er viktig, støtter likevel FF0
forslaget om å forskriftsfeste den obligatoriske opplæringen i sykemeldingsarbeidet
for leger.

Unntak fra bestemmelsen om obligatorisk opplæring
FF0 viser til at det foreslås at leger som har gjennomført kurs om veiledet tjeneste
for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon, vil ha rett
til å dokumentere arbeidsuførhet uten å gjennomføre opplæringen som forskriften
omhandler. Slik FF0 vurderer det er dette en klok bestemmelse, som vil sikre at
leger som i praksis innehar nødvendig kompetanse i sykemeldingsarbeidet likevel
må gjennomgå slik opplæring.

FF0 vil samtidig be departementet vurdere om det i form av kurs og
opplæringsopplegg finnes annen form for kunnskap blant legene i dag, som også bør
kunne komme istedenfor den obligatoriske opplæringen i sykemelding. Om slike kurs
eller opplæringsopplegg finnes, bør dette også kunne gi fritak fra kravet om å
gjennomføre den obligatoriske opplæringen.

Vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen/s Liv Arum
Leder Generalsekretær
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