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HØRING OM FORLSAG TIL FORSKRIFT OM OBLIGATORISK OPPLÆRING 
I SYKEMELDINGSARBEID FOR LEGER - HOVEDORGANISASJONEN 
VIRKES SVAR 

 

 

 

Virke viser til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet angående forslag til forskrift om 

obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger.  

 

Virke er en hovedorganisasjon som representerer over 15 000 virksomheter med over 

200 000 ansatte fra mange ulike bransjer. Virke vil særlig kommentere følgende punkter: 

 

 

 

3.2 Re-sertifisering 

Virke er positivt til forslaget om re-sertifisering. Grunnet målet om en mer enhetlig praksis 

mener vi legene vil ha best utbytte av å gjennomføre re-sertifiseringen samlet. Dette for å 

kunne drøfte felles problemstillinger og utveksle erfaringer med sykmeldingsarbeidet.  

 

 

3.3 Økonomisk kompensasjon 

Virke støtter forslaget om at det ikke skal gis økonomisk kompensasjon for gjennomføring 

av kursopplegget. NAV betaler legene for deltakelse på dialogmøter. Da er det ikke urimelig 

at legene setter av tid til opplæring for å forbedre sykmeldingsarbeidet. Opplæring for 

legene kan også sammenliknes med obligatorisk HMS- kurs for arbeidsgiver der det ikke gis 

økonomisk kompensasjon  

 

 

3.4 Gjennomføring innen tre år 

Departementet legger opp til at legene skal gjennomføre obligatorisk opplæring innen tre år. 

Vi forstår ikke begrunnelse for en så lang tidsperiode. Opplæringen skal være elektronisk, 

og i prinsippet kan alle legene gjennomføre dette på likt når opplegget først er tilgjengelig. 

Tiltakene for å få ned sykefraværet bør iverksettes så snart som mulig slik at partene og 
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myndighetene skal kunne se om dette gir en helhetlig effekt. Dessuten vil det være utenfor 

denne IA-perioden. Både arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV har måttet forholde seg til nytt 

regelverk, og etter vår oppfatning er det dermed ingen grunn til at ikke legene også skal 

gjøre det. Virke foreslår derfor at obligatorisk opplæring for legene gjennomføres innen ett 

år.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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