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Forsøksordning  i to fylker  som gir psykologer adgang til å dokumentere
arbeidsuførhet

Vi viser til departementets brev av 3.mars 2008 vedlagt høringsnotat og utkast til forskrift.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har følgende kommentarer til høringsnotatet:

Arbeids- og velferdsetaten ser det som interessant om psykologer på prosjektbasis får adgang til å
dokumentere arbeidsuførhet.

Vi har i de siste år satset sterkere på kunnskapsoppbygging knyttet til psykisk helse og arbeid.
Dette på bakgrunn av den store gruppen med psykiske lidelser som mottar ytelser fra etaten. Vi mener
det er behov for å vurdere nærmere om denne gruppen brukere i for stor grad tilbys passive
trygdeordninger, framfor løsninger i samarbeid med arbeidslivet. I arbeidet for et mer inkluderende
arbeidsliv, er dette en viktig problemstilling.

Mange personer med psykiske lidelser har en psykolog som sin oppfølgende behandler, og ikke
fastlegen. Slik sett vil sykmeldingsrett for psykologene samsvare bedre med den faktiske
behandlingssituasjonen. Samtidig vil det gi arbeids- og velferdsetaten et faglig samarbeidspunkt med
denne behandlergruppen, der man bl a kunne tematisere forhold som sykmelding vs arbeid, behov for
brobyggende tiltak mellom behandling og arbeid, mv, slik det er gjort overfor legene.

Erfaringene fra Henvisningsprosjektet for manueliterapeuter og kiropraktorer vil være viktig å ta med
inn i et eventuelt nytt prosjekt. En av de viktigste grunnene til at kiropraktorer og manuell terapeuter
ble gitt sykmeldingsrett i 8 uker med mer, fra 1.-1.2006, var at evalueringen viste at brukerne var
fornøyd med ordningen.
Det må også forutsettes at forsøk for psykologer blir gjenstand for en grundig evaluering, der også et
læringsfokus legges til grunn.

ARBEIDS-  OG VELFERDSDIREKTORATET

Postadresse: Postboks 5 St. Olavs plass /1 0130Oslo

Besøksadresse: C.J. Hambros  plass 2  // 0164 Oslo
Tlf: 21070110 // Faks: 21070015

www.nav.no



En hypotese er at erfaringene fra et prosjekt hvor psykologer gis adgang til å dokumentere
arbeidsuførhet kan vise at vi får en mer effektiv forvaltning, mer målrettet og effektiv bruk av
personell, mindre utgifter for pasienten og folketrygden og mer fornøyde brukere.

Vi vil understreke at det er nødvendig med et godt samarbeid med profesjoner det er naturlig å
samarbeide med. Vi tenker her spesielt på fastlegen. Dersom prosjektet skal lykkes og bringe nyttige
erfaringer er det en forutsetning at det utarbeides gode samarbeids rutiner mellom fastlegen, psykolog
og arbeids- og velferdsetaten.

Dersom forsøkene igangsettes vil Arbeids - og velferdsetaten få en viktig funksjon når det gjelder
opplæring av de psykologer som får adgang til å dokumentere arbeidsuførhet i Telemark og Akershus.
Det er derfor en forutsetning for at forsøkene skal kunne gi troverdige resultater at etaten blir tildelt
tilstrekkelige ressurser slik at dette arbeidet kan utføres på en tilfredsstillende måte.
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