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HØRINGSBREV OM FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR
PSYKOLOGER ADGANG TIL Å  DOKUMENTERE ARBEIDSUFØRHET
(SYKMELDE)

Det vises til departementets brev datert mars 2008 vedrørende forslag om forsøksordning i
to fylker som gir psykologer adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde).

Høringsfristen er satt tit 27. mai 2008. HSH (tidligere Handel og servicenæringens

hovedorganisasjon) gir med dette sitt høringssvar.

HSH støtter forslaget om forsøksordning i to fylker som gir psykologer adgang til å
dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde).

I departementets høringsbrev forestås det at "det er en forutsetning at psykologen etter

10 ukers sykmelding kontakter pasientens lege med informasjon om sykmeldingen og

samtidig ber legen informere om forhold som kan ha betydning for videre sykmelding".

HSH mener det er hensiktsmessig at denne informasjonsutvekslingen skjer før 10 uker slik

at helseopplysningene om pasienten fra legen foreligger psykologen på et tidligere

tidspunkt i sykefraværsløpet og at tiltak rettet mot pasienten kan koordineres.

Mange leger vil ha informasjon om pasienten som vil kunne gjøre behandlingen av

pasienten mer effektiv. Pasienter vil også kunne ha behov for et sammensatt
behandlings/oppfølgingsopplegg, hvor også andre enn psykologer er aktuelle behandlere.

HSH mener den sykmetdtes lege i utgangspunktet er den nærmeste til å være
koordinerende instans for de ulike helseopplysningene som måtte foreligge om pasienten.

Ved deltakelse på dialogmøte vil det være en fordel at psykologen som deltar på møtet
også er kjent med pasientens sykdomshistorie. Dette vil kunne lette arbeidsgiverens

tilretteleggingsarbeid for arbeidstakere som har sykefravær knyttet til ulike

sykdomsårsaker. Vi vil understreke viktigheten av at den sykmetdtes lege informeres om

behandlingen/behandlingsopplegget fra et tidlig tidspunkt i sykefraværsløpet.
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HSH støtter forslaget om at forsøket skal evalueres av et eksternt forskningsmiljø og
forutsetter at det settes av tilstrekkelig med midler til dette.

Avslutningsvis vil vi påpeke at forskriftens § 7 som omhandler ikrafttreden inneholder en
trykkfeil. "Forskriften trer i kraft ......... og gjelder ut 2009." Det er vel tenkt at den skal
gjelde ut 2011.

Vennlig hilsen
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