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       Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven  
 
Det er en kjensgjerning at et lengre sykefravær er ødeleggende for den sykemeldte og at det 
er viktig med oppfølgning fra bedriften, Arbeids og velferdsetaten selv om den sykemeldte ikke 
viser tegn til bedring. Så vi er enige i at når oppfølgningen svikter må det føre til noe. 
Den sykemeldte må få mulighet til hjelp, det må bli lettere for den sykemeldte å velge 
behandling selv.  
Et annet problem i dagens samfunn er at det har blitt en del spesialist firmaer som har liten 
mulighet til å gi den ansatte andre arbeidsoppgaver innen for husets vegger. Nå kan alle sette 
seg ned på forhånd å tenke ut hvilke oppgaver i bedriften som kan kalles lettere og dermed gi 
den ansatte et alternativ for en periode. Når dette er vanskelig pga driften eller at oppgavene 
ikke lar seg flytte, vil den da sykemeldte for en periode bli liggende under nåværende §8-7 
åttende ledd som blir nytt sjette ledd. Menes det da at man midlertidig jobber et annet sted til 
man er frisk nok til å returnere til sin egen arbeidsgiver? Finnes det muligheter. 

Handlingsplaner og muligheter i bedriften må være klargjort på forhånd, før man får 

sykemeldinger. Da kan man også forflytte ansatte for perioder før det går så langt at den 
ansatte blir sykemeldt. 
 
Hva med ansatte som pendler, bor langt unna sin arbeidsplass. Dette vil påvirke muligheten til 
å samles i et felles møte der arbeidsgiver, ansatt, behandler risikerer straff §8- §21- og  §25-. 
Nå kan ikke avstand stoppe oppfølgning av den enkelte, men det skaper problemer i 
forbindelse med sykdom, og burde få en klarere tekst for hvordan man skal gå fram for å 
skape dialog. Lege eller behandler kan også få problemer med å reise langt uten at det 
planlegges i god tid Hva om behandler ikke for noen støtte fra Kommune/stat. Hvilke 
rettigheter, plikter eller hvor går grensen for å kunne si at det er for langt, hva skal den 
sykemeldte betale for osv. 
 

I dialogmøtene med Arbeids og velferdsetaten må etaten kunne gi utvidet offentlig 

støtte til ”helse personell” uten avtale med kommune/stat der det er grunn til å tro at 

den sykemeldte raskere kommer tilbake i arbeid. Det må bli lettere å velge behandler 

selv, at støtten følger eieren av problemet, dvs den sykemeldte.  
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Alternativ behandling (homeopati, fotsoneterapi, massasjeterapi, kinesiologi, naprapat og 
andre alternative behandlinger) er en relativt stor utgiftspost for enkelte og blir ikke dekt av 
noen ordninger. 
Når man går til ”helse personell” som ikke har avtale med kommune/stat må man betale fra 
egen lomme. Man går som regel til ”ikke godkjent” pga lang ventetid, dårlig erfaring med det 
godkjente helse personellet.(fysioterapeut, spesialist- leger, psykolog og lignende) og velger 
en annen fysioterapeut, lege eller en annen alternativ behandling som man har god erfaring 
med eller blir anbefalt.  
 
Kiropraktorbehandling er noe som ”alle” trenger og som bør dekkes helt eller delvis av det 
offentlige. Kiropraktorer kan nå sykemelde og burde av den grunn komme inn under samme 
ordning som allmennlegene der du slipper å betale egenandel når man når 
egenandelsbeløpet. Muskel og skjelettlidelser er en stor utgiftspost og det er kiropraktoren 
som kan løse opp muskel låsinger blant annet, med videre behandling hos Naprapat, 
fysioterapeut eller annen alternativ behandling. 
 
 
 

Støtten til ”helseforetakene” burde styres av brukeren, med mulighet til å kunne velge 

litt alternativt. Dette vil skjerpe konkurransen og kvaliteten da brukeren vil bruke de 

som har gode resultater i sin behandling uavhengig av profesjon. De aller fleste ønsker 

å komme tilbake i jobb fortest mulig. 
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