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Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manueliterapeuter -
Høring

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets ekspedisjon av 18. oktober 2007.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader i saken:

Vi ser det som positivt at sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter
utvides fra 8 til 12 uker og således er koordinert med lovendring med virkning fra
1. mars 2007, jf. Ot.prp.nr. 6 (2006-2007). Det fremgår av høringsnotatet at etter denne
lovendringen bestemmer arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd at arbeidsgiver skal
innkalle til dialogmøte med arbeidstaker innen tolv uker etter at sykmeldt arbeidstaker
har vært helt bort fra arbeidet [og] at sykmeldende behandler skal delta i dialogmøtet
dersom den sykmeldt ønsker det, jf folketrygdloven § 25-5 første ledd, annet punktum.

Helse- og omsorgsdepartementet var ansvarlig for utarbeidelse av Ot.prp. nr. 28 (2005-
2006) som det refereres til høringsnotatet. Vi kan således bekrefte Arbeids- og inklu-
deringsdepartementets beskrivelse på side 3-4 i høringsbrevet angående de vurderin-
ger som på daværende tidspunkt lå til grunn for avgrensning av sykmeldingsretten til
8 uker. Vi støtter derfor Arbeids- og inkluderingsdepairtementets vurdering om at for-
målet med dialogmøter - dvs. fokus på hva den sykmeldte  kan  gjøre, framfor hva ved-
kommende ikke kan gjøre, tilsier at sykmeldingsretten utvides fra 8 til 12 uker. Vi er
gjennom forsøksordningen som lå til grunn for Ot.prp. nr. 28 (2005-2006) og kjennskap
til disse behandlergruppers praksis, informert om at kiropraktorer og manuelltera-
peuter i stor grad vektlegger funksjonsvurderinger og aktivitet i sin behandling. Dette
gjelder også i forbindelse med vurdering av eventuell sykemelding (vurdering av
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arbeidsførhet).

Helse- og omsorgsdepartementet ser ikke at fastlegens rolle eller fastlegeordningen
som sådan svekkes ved at kiropraktorer og manuellterapeuters sykmeldingsrett utvides
med 4 uker. Fastlegen har ingen eksklusiv "portvokterfunksjon" når det gjelder sykmel-
dingsrett. Sykmeldingsretten gjelder alle leger (i tillegg til alle kiropraktorer og manu-
ellterapeuter) og er ikke forbeholdt fastleger. Faselegen har ansvaret for og er pliktig til
å yte  allmennlegetjenester  til innbyggere på sin liste innenfor de rammer som gjelder for
fastlegeordningen i lov, forskrift og sentralt avtaleverk, jf. merknadene til § 7 i forskrift
14. april 2000 nr. 238 om fastlegeordningen i kommunene.

Fastlegeordningen er imidlertid ikke til hinder for at pasienten kan velge å oppsøke
annen lege eller annet helsepersonell som for eksempel kiropraktorer eller manuelltera-
peuter. Vi anser at en utvidelse av sykmeldingsretten fra 8 til 12 uker for kiropraktorer
og manuellterapeuter vil bidra til mer effektiv helsetjeneste i de tilfeller kiropraktorer
og manuellterapeuter er hovedbehandler og har vurdert det nødvendig å sykmelde
pasienten. Utvidelsen vil bidra til at fastleger slipper å få henvist pasienter fra kiro-
praktorer og manuellterapeuter for vurdering og får således anledning til å prioritere
andre pasienter. Lege skal uansett måtte koples inn dersom sykmeldingsperioden skal
gjelde utover 12 uker. Kiropraktorer og manuellterapeuter må da oversende nødvendig
informasjon til pasientens lege. Kravet om pasientens samtykke når det gjelder
overføring av opplysninger til pasientens lege vil gjelde slik som innenfor dagens
ordning (8 ukers sykmeldingsrett) i tråd med helsepersonelloven § 25 og § 45 om
overføring av taushetsbelagte opplysninger.

Vi vil også nevne at kiropraktorer og manuellterapeuter har henvisningsadgang til
legespesialist, radiologiske undersøkelser og "ordinær" fysioterapibehandling. Dette er
uavhengig av sykmeldingsretten. Henvisningsadgangen gjelder også fra 1. januar 2006
og følger av Stortingets behandling av Ot.prp.nr. 28 (2005-2006) .
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