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HØRINGSBREV OM UTVIDELSE AV SYKMELDINGSRETTEN FOR
KIROPRAKTORER OG MANUELLTERAPEUTER

Vi viser til  departementets høringsbrev av 18.oktober  2007  med svarfrist 18.desember 2007.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har vurdert forslaget om utvidet sykmeldingsrett til kiropraktorer og
manuellterapeuter fra 8 til 12 uker, forslaget om at det gjøres unntak fra reglene om legeerklæring etter
folketrygdens § 8-7 fjerde ledd og hvorvidt forslaget far konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten.
Direktoratet har gjennomført en intern høring. Ulike fagmiljøer har bidratt med uttalelser.

Direktoratet er enig i departementets vurderinger og forslag.

Vi vil  imidlertid understreke viktigheten av at sykmeldende behandler har et godt samarbeid med
fastlegen .  Legen eller annen sykmeldende behandler skal delta i 12 ukers dialogmøte dersom
arbeidstaker ønsker det.  Sykefraværsutvalget så behov for å etablere en konkret møteplass der partene
kan drøfte videre oppfølging med hensyn til tilbakeføring til arbeid.  Partene skal gjennomgå og
arbeide videre med oppfølgingsplanen. Diskusjonen tar sikte på å komme fram til eventuelle løsninger
som gjør at arbeidstakeren raskets mulig kan vende helt eller delvis tilbake til arbeid.
Tiltakene og løsningen en kommer fram til i møtet ,  vil - ved fortsatt sykmelding  -  følges opp i
etterkant både på arbeidsplassen og fra legen som sykmelder.

Når det gjelder konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten har etaten allerede lagt administrativt til
rette for at kiropraktorer og manuellterapeuter har sykmeldingsrett i åtte uker. Vi kan derfor ikke se at
en utvidelse av sykmeldingsretten vil føre til vesentlige utgifter for etaten. I de saker hvor det fattes
12 ukers vedtak for sykmeldte uten arbeidsgiver kan det bli noe merarbeid dersom det i tillegg må
innhentes legeerklæring for å belyse andre medisinske problemstillinger.
Etatens utgifter i forhold til dialogmøter vil trolig også forbli uforandret.
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Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter departementets forslag når det gjelder utvidelse av
sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter fra 8 til 12 uker. Videre er etaten enig i at
det gjøres unntak fra reglene om legeerklæring etter folketrygdeloven § 8-7 fjerde ledd, som oppstiller
dokumentasjon av medisinske grunner til hinder for yrkesrelaterte aktiviteter som vilkår for fortsatt
rett til sykepenger etter åtte uker, dersom kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer at sykdom
eller skade som har direkte sammenheng med muskel -skjelett systemet er til hinder for
arbeidsrelaterte aktiviteter.
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