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Høringsuttalelse om forsøksordning som gir psykologer rett til å dokumentere 
arbeidsuførhet (sykmelde) 
 
Rådet for psykisk helse har mottatt høringsnotat med forslag til forsøksordning som gir psykologer 
adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde) og et utkast til forskrift for forsøksordningen. 

Hensikten med forsøksordningen er å få belyst om psykologers adgang til å dokumentere 
arbeidsuførhet vil føre til redusert sykefravær, kortere behandlingstid, flere arbeidsmuligheter og 
flere sykmeldte på aktive tiltak.   
 
Redusert sykefravær og flere arbeidsmuligheter er etter Rådet for psykisk helse svært sentrale 
målsettinger og noe av det viktigste som kan gjøres for å øke velferden for menneskene med 
psykiske lidelser og redusere veksten i tallet på uføre.  Arbeidets betydning for psykisk helse og 
livskvalitet er ofte undervurdert. 
 
Undersøkeløser har vist at fastlegeordingen har store utfordringer knyttet til samarbeid med ulike 
kommunale instanser, NAV og 2. linjetjenesten. Dette er alvorlig ettersom behovet for styrket innsats 
på kommunalt nivå for personer med psykiske lidelser øker og fordi det ofte er behov for en rekke 
tiltak og rehabiliteringsmetoder for å tilby helhetlige og gode helsetjenester til denne gruppen.  Rådet 
for psykisk helse foreslår derfor at evalueringen av forsøksordingen også vurderer om ordingen har 
bidratt til tettere samhandling mellom hjelpeinstansene og det øvrige nettverket rundt brukeren. 
 
Målet for de psykiske helsetjenestene må være at også mennesker med psykiske lidelser kan få hjelp 
når de trenger den og der de trenger den. Mange med psykiske lidelser opplever ikke at de får 
tjenester som er tilpasset deres behov.  De møter et fragmentert helsevesen og må gå fra en 
hjelpeinstans til en annen, noe som ofte oppleves som ekstra belastende ettersom de er i en sårbar 
fase av livet der nære og tillitsfulle relasjoner er ekstra viktig.  Hvis det åpnes for at psykologer får  
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sykemelde vil det for mange være et ledd mindre å forholde seg til og mindre fare for 
ansvarsfraskrivning. Det også grunn til å tro at det vil styrke samarbeidsrelasjonen mellom bruker og 
psykolog og dermed bedre kvaliteten på terapien 
 
Psykologer diagnostiserer og behandler i dag mennesker med psykiske lidelser på selvstendig 
grunnlag, og vi ser det derfor som naturlig at de også får sykemeldingsrett overfor sin egen 
pasientgruppe.  Ikke minst sett på bakgrunn av at psykologer som regel har en bedre formell 
kompetanse på psykisk helse enn med legene.   
 
Det bør også tillegges vekt at majoriteten av de med lettere og moderate psykiske lidelser blir 
diagnostisert og behandlet i primærhelsetjenesten. Ofte fører kø i spesialisthelsetjenesten til at 
fastleger må ta ansvar for personer som med fordel kunne vært fulgt opp av en psykolog eller en 
annen spesialist.  Ventetid i spesialisthelsetjenesten fører i mange tilfeller til at hjelpen uteblir også i 
primærhelsetjenesten i påvente av en avklaring i spesialisthelsetjenesten. Dette kan ofte medføre at 
brukeren ikke får den hjelpen han/hun må ha for å makte utfordringer i hverdagslivet.  Vi håper dette 
i mindre grad vil skje hvis psykologer har det fulle behandlingsansvaret. 
 
Rådet får ofte tilbakemelding fra brukere om at fastleger velger å vektlegge det somatiske og det 
medisinske i betydningen medisinering, og at de derfor i liten grad greier å gi det helhetlige tilbudet 
som personer med psykiske lidelser trenger. Evaluering av opptrappingsplanen har da også reist tvil 
om nivået på vurderinger til fastlegene er like gode for psykisk som for somatisk helse. En psykolog 
vil, innen psykisk helsefeltet, ofte ha mer å spille på enn allmennlegen og kan derfor anvende flere 
behandlings- og rehabiliteringsmetoder under sykemelding. Mange foretrekker derfor psykologisk 
behandling for bedre å håndtere livet og lidelsen sin. 
 
Et argument mot en slik sykemeldingsordning er at psykologer ikke har formell kompetanse innen 
somatiske lidelser. Dermed risikerer de å gå glipp av symptomer på somatisk sykdom. Det kan føre 
til at de lar pasienter gå med sykemelding i stedet for å få utredning og behandling for denne 
sykdommen. Dette er et viktig argument og viser behovet for økt samarbeid på tvers av 
profesjonsgrenser. Lykkes man med dette vil fastlegen ha psykologen til å dele ansvar med og drøfte 
faglige spørsmål med. Dette innebærer en avlastning og kvalitetssikring av behandlingen og gir 
mulighet for faglig utvikling. 

Oppsummert 
Rådet for psykisk helse ønsker at det iverksettes en forsøksordning som gir psykologer mulighet til å 
sykemelde sine pasienter.  Hovedsakelig fordi: 
 

• Det for mange mennesker med psykiske lidelser vil bli et ledd mindre å forholde seg til. 
• Vi ønsker å få vurdert om forsøksordingen medfører bedre samhandling mellom 

hjelpeinstansene og det øvrige nettverket rundt brukeren. 
• Vi ønsker å få evaluert om forsøksordingen fører til bedre oppfølging i 

sykemeldingsperioden. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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