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Høringsnotat på forslaget om forsøksordning på at psykologer  kan sykemelde. 
 
  
 
Undertegnede har vært kommunelege I og fastlege i Nordland siden 1974. 
 
Det er bra at forsøksordningen ikke er i Nordland. Her har det alltid svært 
vanskelig, nesen umulig, å få time hos psykolog. Behandlingsgarantien brytes 
ofte. Dette gjelder de offentlige. Saltdal helsesenter  med 7 leger har ingen 
erfaring med private  psykologer,  hvis det i hele tatt eksisterende noen i 
Salten området.  
 
  
 
  1.. Fastleger  er det i hver kommune, mens de få psykologene som er i det 
området betjener  mange kommuner. Legene har stor erfaring med sykemelding da de 
har kunnskaper om arbeidsplassen noe psykologen ikke har.  Legen har også 
kunnskaper om nærmiljøet, familie, etc.  Psykologen får stort sett disse 
kunnskapene fra pasienten, mens fastlegene  har det fra flere  hold. De har også 
kjennskap til pasientens somatiske helse.  Alt dette er  momenter som er viktig 
når en skal avgjøre hvor kort eller lang en sykemelding skal være.  Dette er 
momenter legene benytter i de fleste  sykemeldinger som tar noe tid.  
  2.. Skal pasienten ha medikamentell behandling, endre på denne,--- må 
psykologen kontakte lege. Det har jeg opplevd en del ganger opp gjennom årene.  
  3.. Ved de offentlige psykiatriske poliklinikkene  opplever en at det er 
sosionomer og sykepleiere som har de fleste pasientkontaktene grunnet mangel på 
psykologer.  
Betyr forsøket at psykologene kan s.m. utfra det sykepleiene/sosionomen 
informerer ut fra siden kunnskaper. Jeg tror da at sykemeldingene ikke får noe 
kortere varighet.  Forsøket bør gjelder kun de pasienter som har direkte kontakt 
med psykologen. 
 
  4.. Jeg er av mange årsaker meget  skeptisk til at psykologer uten avtale om 
driftstilskudd  skal ha denne rettighet. Forsøket burde vært  relatert til 
offentlige psykiatriske poliklinikker.  
  5.. NAV ”truer” legene med pålegg om bruk av elektronisk kommunikasjon. De 
faste legene(ikke turnuslegene)  ved Saltdal helsesenter ha de siste par år  
kommunisert  med NAV elektronisk, gjelder sykemeldinger, legeerklæringer etc. 
Skal psykologene også pålegges dette, eller vil NAV akseptere  det ekstra arbeid 
som manuell beh. av s.m. medfører.?  
  



 
Dette var noen kommentarer til høringsdokumentet. Flere momenter kunne vært 
anført. 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
  
 
Magne Franing 
 
Kommunelege I 
 
Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.. 
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8250 Rognan 


