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Høring – utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og 
manuellterapeuter 
 
Vi viser til brev av 18.10.07 fra AID og tlf. samtale med saksbehandler Sharabi om 
utsettelse av svar på ovennevnte høring  
 
YS støtter departementets forslag og tiltrer den begrunnelse som er gitt. Nedenfor gir 
vi ytterligere kommentarer til forslaget. 
 
Hensiktsmessig tilpasning for pasienten 
 
Manuellterapeuter og kiropraktorers sykemeldingsrett er knyttet til sykdom eller 
skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, hvilket er den 
hyppigste årsak til sykmelding blant norske arbeidstakere. Disse yrkesgruppene er 
spesialister på slike diagnoser. Med den åpenbare forutsetning at spesialiserte 
helseprofesjoner kan gi godt tilpasset behandling, og slik bringe folk raskere tilbake i 
arbeid, fremstår det som både hensiktsmessig og nødvendig å utvide 
sykmeldingsretten. Gjennom AID’s forslag kan kompetansen deres i praksis utnyttes 
i langt større grad enn i dag og potensialet for å redusere sykefraværet følger av 
dette. 
 
Muskel og skjelettlidelser krever ofte fysikalsk behandling. De fleste 
manuellterapeuter og kiropraktorer opptrer både som sykmelder og behandler hvilket 
har mange fordeler. Det gjør dem blant annet i stand til å sette i gang behandling 
raskere enn ved en ordinær henvisning fra lege til fysioterapeut. Det er således både 
fornuftig og rasjonelt å ha et tilbud med kombinasjon av sykmelder og 
behandlerrollen, over tid. Det vises i denne forbindelse til at effekten av tidlig 
behandling er godt dokumentert. 
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Slik YS ser det samt hensynet til pasienten tilsier at formålet med de nye reglene om 
dialogmøter fordrer utvidet sykmeldingsrett. Manuellterapeuter og kiropraktorer er 
ofte ansvarlige i behandlingen av pasienter ut over 8 uker. Det er dermed naturlig at 
ansvaret for sykemeldingen utvides til tolv uker slik at pasienten får samme 
behandler å forholde seg til lengst mulig. Med de nye reglene for 
sykefraværsoppfølging, er det lite hensiktsmessig at en lege som ikke har deltatt i 
sykemeldingsprosessen fram til 8 uker skal ”overta” for tidligere sykemelder. YS 
mener det er viktig at den som kjenner best til pasientens helsetilstand skal delta på 
dialogmøtet.  
 
I dag er en manuellterapeut eller kiropraktor i prinsippet ikke ”sykemeldende 
behandler” etter 8 uker. Retten til deltakelse på dialogmøtet er likevel påkrevet for at 
lovens formål skal kunne tilfredstilles. Derfor er det viktig at dette blir ryddet opp i ved 
at sykemeldingsretten utvides.  
 
Funksjonsvurdering 
 
I folketrygdlovens §8-4 vises det til at pasienten så tidlig som mulig og senest innen 8 
uker skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er 
til hinder for slik aktivitet. Med dette er det innført en aktivitetsplikt for at det skal 
kunne ytes sykepenger ut over 8 ukers arbeidsuførhet. Her har funksjonsvurderingen 
fått et innhold der det legges mer vekt på funksjonsevne enn på den medisinske 
diagnosen.  
 
Når manuellterapeuter/ kiropraktorer undersøker pasienten må de altså vurdere flere 
faktorer som sammen med diagnosen bidrar til sykefraværet. YS har brakt i erfaring 
at for denne yrkesgruppen er det tradisjon for å bruke aktive tiltak fremfor passive 
tiltak og nettopp funksjonsvurdering er spesialområde. IA-tenkningen og de nye 
ordningene med aktivitet på arbeidsplassen på tross av sykdom fordrer tilrettelegging 
for funksjonsvurderinger og spesialistene på dette feltet må da gis muligheter til å 
jobbe effektivt med sine pasienter. 
 
Sykemeldingen kan brukes som en aktiv del av behandlingsopplegget ved å gradere 
denne i forhold til endringer i funksjonsnivået. Rehabilitering innebærer at man derfor 
tilpasser belastningsnivået.  
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