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Vedrørende forsøksordningen som gir psykologer adgang til å dokumentere 
arbeidsuførhet.  

Først ønsker vi å uttrykke at vi er svært positive til at Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet ønsker å iverksette denne forsøksordningen. Som psykologer er vi 
trygge på at vår faggruppe vil kunne bidra positivt i dette feltet; både i forhold til å vurdere 
pasientenes behov og i forhold til samfunnsøkonomiske gevinster.  
 
 Det er svært positivt og nødvendig at psykologene får trygdefaglig opplæring før de 
gis adgang til å dokumentere arbeidsuførhet. Vi tenker det er viktig at Norsk 
Psykologforening kan komme med innspill i forhold til innholdet i og utformingen av 
opplæringen.  
 
 Vi mener det må være adgang til å dokumentere arbeidsuførhet for alle som har norsk 
autorisasjon som psykolog under forutsetning av at man har fått den trygdefaglige 
opplæringen. Dette er på lik linje med at en lege kan sykmelde uavhengig av om den er 
spesialist. Det er naturlig at det i stor grad er pasienter av psykologer som jobber i 1. 
linjetjenesten som vil ha størst nytte av at psykologer kan ta i bruk sykmelding som 
virkemiddel. Da disse psykologene oftest ikke er spesialister blir det uhensiktsmessig for 
pasientene og prøveordningen å knytte sykmeldingsrett opp mot spesialitet.  
 

Det er viktig at psykologenes adgang til å dokumentere arbeidsuførhet ikke kan 
reguleres av arbeidsgiver. Dersom det blir ulik praksis/adgang på forskjellige arbeidssteder 
vurderer vi at det kan bli opplevelse av uforutsigbarhet/forvirring for pasientene og eventuelt 
konflikt mellom forskjellige faggrupper på noen arbeidssteder.  

 
Til slutt ønsker vi å uttrykke glede over at Akershus fylke er ett av fylkene som skal 

delta i prøveordningen. Norsk Psykologforening har som hovedsatsningsområde å øke 
psykologiske lavterskeltilbud i befolkningen. Akershus er ett av fylkene i landet som peker 
seg spesielt positivt ut med et spekter av psykologiske lavterskeltilbud. Det er vårt håp at 
prøveordningen vil bidra ytterligere til å motivere politikerne til å satse på psykologfaglig 
kompetanse på et lavterskelnivå.  
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