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Høring - forsøksordning i to fylker som gir psykologe
arbeidsuførhet  (sykmelde)

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av mars 2008 (sak
200601258-/KTS), med forslag til forskrift om forsøksordning som gir psykologer
adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde) beskrives.

Hensikten med forsøksordningen er å høste erfaring med psykolog som sykmelder.
Forsøket vil bl.a. få belyst om psykologers adgang til å dokumentere arbeidsuførhet vil
føre til redusert sykefravær, kortere behandlingstid, flere arbeidsmuligheter og flere
sykmeldte på aktive tiltak. Formålet er også å gi behandlende psykolog adgang til å
delta i dialogmøtet som skal avholdes innen 12 uker.

Det foreslås at forsøksordningen skal etableres i to fylker, henholdsvis Telemark og
Akershus. Forsøket omfatter psykologer med behandlingsansvar i offentlig
helsetjeneste og spesialister i klinisk psykologi uten driftsavtale med regionalt
helseforetak. Det er foreslått at psykologer som omfattes av forsøket skal gis adgang
til å sykmelde for en periode på inntil 12 uker med mulighet til forlengelse for en
periode som til sammen ikke må overstige 26 uker. Forutsetningen for fortsatt  rett til å
sykmelde er at pasienten samtykker i at psykologen gir pasientens lege informasjon
om sykmeldingen.

Helsedirektoratet fraråder forsøksordningen, slik den nå foreligger. Vår vurdering er at
de problemstillingene som reises ikke kan besvares med det evalueringsdesignet som
det nå legges opp til.

Vurderingen av hvorvidt forsøksordningen med psykolog som sykmelder er vellykket
eller ikke, bestemmes av forhold ved selve ordningen, tallberegninger som legges til
grunn og andre rammebetingelser.

Brukerundersøkelse bør utgjøre en sentral del av evalueringen. Vurderinger fra
fastleger, NAV-ansatte, bedriftsledere og psykologer som deltar i forsøksordningen er
også viktig. Som et ledd i deres evaluering vil det være nyttig å kartlegge disse
partenes syn på hva som kunne bidratt til å gjøre ordningen enda mer hensiktsmessig,
dersom den skal etableres som en permanent ordning etter prøveperioden.
Evalueringen bør omfatte både kvalitative og kvantitative data.
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Videre mener Helsedirektoratet at forsøket har implikasjoner overfor
ansvarsforholdene innad i helsetjenestene og mellom helsetjenesten og bl.a. NAV som
det i for liten grad er utredet i forkant av forsøket hvordan skal ivaretas.

Helsedirektoratet går gjerne i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og
Arbeids- og inkluderingsdepartementet om utredning av hvilken betydning
organiseringen av helsetjenesten har for forsøksordningen og hvilken design vi mener
forsøksordningen må ha dersom evalueringen skal gi tilfredsstillende svar.
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