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Høringssvar-  forsøksordning i to fylker som gir psykologer adgang
til å dokumentere arbeidsuførhet  (sykmelde)

NHO støtter forslag til forsøksordning som gir psykologer anledning til å sykmelde, gitt en
del forutsetninger.
NHO som arbeidsgiverorganisasj on ønsker et lavest mulig sykefravær og rask og riktig
behandling til den enkelte. En prøveordning i to fylker der psykologer gis mulighet til å
sykmelde, kan gi positive effekter som:

Raskere behandling og mindre individuell belastning ved at personen slipper å gå
veien om fastlegen i tillegg til psykologen vedkommende forholder seg til/far
behandling hos.
Flere behandlingsgrupper får perspektivet "arbeid og aktivitet" som er nedfelt i de
nye sykmeldingsreglene, inn i sine vurderinger.
Samarbeid og samhandling mellom leger og psykologer.

I høringsnotatet side 3 står: "Det er en forutsetning for å delta i forsøket at psykologen har
gjennomført trygdefaglig opplæring i regi av Arbeids- og velferdsetaten." NHO forutsetter at
opplæring i ny sykmeldingspraksis, herunder arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv
som ledet fram til disse endringene, inngår.

NHO mener det er viktig at fastlegen fortsatt har en koordinerende rolle for pasienten. I
høringsnotatet skal psykologen etter 10 ukers sykmelding ta kontakt med pasientens fastlege
forutsatt pasientens samtykke. NHO ønsker at det skal stå  senest  etter 10 uker. Det er viktig
at dialog om arbeidsmulighet iverksettes tidlig. Arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan
for sykmeldte senest etter 6 uker. Dette må psykologene kjenne til og stimulere til dialog
mellom pasient, behandler og arbeidsgiver når det er hensiktsmessig. Dette for å sikre at
overgangen sykmelding-arbeid blir god og nødvendig tilrettelegging på arbeidsplassen kan
forberedes/iverksettes.
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