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HØRING VEDR. SYKMELDING VED PSYKOLOGER

Den foreslåtte forsøksordning anbefales ikke.

Forslaget representerer en ny begrensning av fastlegeordningen som koordinerende ledd i
helsetjenesten. Det åpnes for sykmelding ved spesialisert helsepersonell uten generalistkompetanse og
uten etablert samarbeid med generalul, 1.'- , rinsippet har vært fram til kiropraktorene fikk begrenset
sykmeldingsrett.

Bakgrunnen for forslaget er gitt i en uttalelse fra Norsk Psykologforening, som legger vekt på
pasientenes merbelastning ved å måtte forholde seg til fastlegen i en sykmeldingsperiode. I
størstedelen av landet er imidlertid pasientene henvist fra fastlege til psykolog. Departementets forslag
innebærer at sykmelding utover 26 uker overtas av fastlegen. Det er vanskelig å se at
samhandlingsproblemene overstiger fordelene ved å samle helhetsansvaret for hele
sykmeldingsprosessen.

For NAV vil  forslaget innebære å øke antallet samarbeidspartnere omkring sykmelding. Det
framholdes at forslaget åpner for at psykologer deltar i dialogmøter omkring sykmeldte pasienter. Det
er imidlertid intet til hinder for dette i dagens ordning.

Forslaget understøtter utbygging av helsetjenester utenfor det offentlige system ved å inkludere
psykologer uten avtale med det offentlige. En slik utvikling vil øke tilbudet av helsetjenester til den
mest betalingsdyktige og friskeste del av befolkningen.

Det er solid grunnlag for at en helsetjeneste basert på god tilgjengelighet og kvalitet i førstelinje
samsvarer med god ressursutnyttelse og bedre folkehelse enn en helsetjeneste basert på høy utbygging
av spesialisthelsetjenester.
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Det er vanskelig å se hvordan tiltaket kan evalueres som ønsket fra departementet, fordi fastlegenes og
psykologenes pasientgrupper ikke vil være sammenlignbare, sosioøkonomisk og helsemessig.
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