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Høringsbrev om utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer
og manueliterapeuter

Prøveprosjektet der kiropraktorer og manuellterapeuter ble gitt adgang til å skrive ut
sykmelding i opp til 8 uker ble igangsatt med det utgangspunkt at dette ville gi en mere
effektiv behandling av muskel-og skjelettlidelser, med en reduksjon av sykefravær som
resultat. På tross av at evalueringen etter at prøveprosjektet var gjennomført ikke kunne vise
til noen slik positiv effekt, er ordningen hvor kiropraktorer og manuellterapeuter gis
anledning til å sykmelde videreført. Dette virker uforståelig. Så til hva man ber om en
høringsuttalelse om:

Jeg er sterkt kritisk til sykmeldingsretten til kiropraktorer og manuellterapeuter i seg selv, og
ser i enda større grad betenkeligheter med å utvide retten fra åtte til 12 uker, med følgende
begrunnelser:

1. Å spre sykmeldingsretten på flere hender uthuler den koordinerings- og
«portvakt» funksjon som fastlegene er tildelt etter fastlegereformen i juli 2004. Det er ikke
overraskende om dette vil øke helseutgiftene, fremfor å føre til en begrensning. Det er
irrelevant å sammenlikne lengden på sykmeldinger fra leger og
manuellterapeuter/kiropraktorer, all den tid det åpenbart ikke dreier seg om sammenliknbare
pasientpopulasjoner.

2. For å forsvare en videreføring av kiropraktorers/manuellterapeuters sykmeldingsrett bør
det dokumenteres at tiltaket reduserer sykefravær. Dette er ikke vist.
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