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Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i 

sykmeldingsarbeid for leger.  
 

 

Krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som sykmelder, er nedfelt i 

partenes IA-avtale og protokollen av 24.februar 2010.  

 

I stortingsproposisjon 89 L (2010-2011) er det understreket at forslaget til lovendring 

innebærer at sykmeldere som ikke gjennomfører den obligatoriske opplæringen, ikke vil ha 

rett til å sykmelde. Stortinget har gitt sin tilslutning til lovforslaget, som gjelder fra 1. juli 

2011.  

 

I forslaget til forskrift § 2  foreslås det at leger som skal dokumentere arbeidsuførhet skal ha 

gjennomført obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid. Leger uten slik opplæring skal ikke 

kunne sykmelde.  

 

LO mener derfor at unntaksbestemmelser for opplæringen må begrenses.  

LO er usikre på hensikten med alle unntaksreglene som er nedfelt i forarbeidene til 

forskriften. Utfra Stortingets tilslutning til lovforslaget, blir det vanskelig å forsvare.  

Departementet foreslår i forslagets § 3 at leger som har gjennomført kurs i veiledet tjeneste 

fra og med 2006 har oppfylt læringsplikten, og at de derved kan unntas fra den obligatoriske 

opplæringen som her foreslås i forskriften.  

LO mener alle leger har behov for kunnskap om sykmeldingsarbeidet, gradert sykmelding, 

tilrettelegging på arbeidsplass, oppfølgingsplaner og dialogmøter. LO støtter ikke unntaket. 

 

Hensikten for partenes enighet om å lage et obligatorisk kurs for sykmeldende leger, er å sikre 

at alle leger som skal sykmelde er oppdaterte i lovendringer og rutiner for sykmelding, og at 

de gjennomgår opplæring i sykmeldingsarbeid som er kvalitetssikret i henhold til 

myndighetenes føringer. Derfor må  unntaksbestemmelser begrenses.  

 

Når det er snakk om et elektronisk opplæringsverktøy som bare skal ta anslagsvis 5 timer å 

gjennomgå, kan vi  ikke se behovet for mange av de unntakene som listes opp.  Det bør være 
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obligatorisk for alle praktiserende leger som  sykmelder, å gjennomgå denne korte 

opplæringen.  

 

Å gjennomføre, kontrollere og praktisere unntaksbestemmelsene vil dessuten innebære en stor 

ekstrajobb og ekstra utgifter for departementet og NAV.   

 

LO støtter også at det ikke skal gis økonomiske refusjoner til leger for å gjennomføre 

opplæringen. Den er obligatorisk for å ha rett til å sykmelde, og må skje for den enkelte leges 

egen regning.  

 

LO støtter at det lages en forskrift om obligatorisk opplæring for leger, og at det i forskriften 

innarbeides at kurset inngår som del av sertifisering av leger som har sykmeldingsrett.  

 

LO forutsetter at intensjonen om å knytte legers arbeide nærmere til arbeidsplassene blir 

ivaretatt i utformingen av kurset og  i utarbeidelsen av nærmere bestemmelser i forskriften.  

 

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Knut Bodding 
 (sign.) 

 

Saksbeh.: Turid Klette 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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