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Høringsnotat  -  Forsøksordning i to fylker som gir psykologer adgang til å
dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde)

Viser til Deres høringsbrev av mars 2008.

Datatilsynet er tilfreds med at forskriften på en tydelig måte fastslår psykologenes
informasjonsplikt overfor pasientene samt at utlevering mellom psykolog og lege er avhengig
av pasientens samtykke.

Siden slikt samtykke er nødvendig for at psykologen skal kunne gi videre sykmelding, kan
man stille spørsmål ved om samtykket oppfyller personopplysningslovens krav til frivillighet
(jf personopplysningslovens § 2 nr. 7). Datatilsynet kan se at det er behov for utveksling av
opplysninger mellom psykolog og lege dersom den psykiske lidelsen i seg selv ikke anses
tilstrekkelig for å utløse 100% sykmelding. Da kan opplysninger legen besitter om pasientens
helse være nødvendig for å fastsette riktig sykmeldingsgrad. Datatilsynet kan imidlertid
vanskelig se at det er behov for slik utveksling der den psykiske lidelsen i seg selv anses å
være alvorlig nok til å utløse 100% sykmelding. Det er ikke redegjort for behovet for
utveksling av helseopplysninger i disse tilfellene.

Slik Datatilsynet forstår helsepersonellovens  §§ 25 jf . 45 gjelder retten til utveksling av
helseopplysninger generelt der dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Det
fremstår derfor som uheldig å innføre en plikt til utveksling i tilknytning til psykologers
sykmelding ,  uten at det er redegjort for hvorfor slik utveksling er nødvendig for at psykologen
eller legen skal kunne yte forsvarlig helsehjelp .  Det kan også stilles spørsmål ved om slik
utveksling vil ha tilstrekkelig hjemmel i helsepersonellovens bestemmelser .  Datatilsynet
anbefaler derfor at plikten til utveksling i tråd med helsepersonellovens  § § 25 jf.  45 begrenses
til de tilfeller hvor det etter psykologens vurdering er nødvendig for å gi forsvarlig legehjelp.
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Ut over dette har Datatilsynet ingen bemerkninger til forslaget.

Astrid Flesland
seniorrådgiver
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