
HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR 
PSYKOLOGER ADGANG TIL Å DOKUMENTERE ARBEIDSUFØRHET (SYKMELDE) 
 
Høringsnotatet er forelagt avdelingsoverlegegruppen og leger og psykologer i Fagrådet ved 
Psykisk helse, Sykehuset Asker og Bærum HF. 
 
Generelt er tilbakemeldingene at man ser positivt på at det igangsettes en forsøksordning som 
gir psykologer adgang til å sykemelde.  
 
Motforestillinger som har kommet fra enkelte leger, har understreket behovet for et nært 
samarbeid mellom psykolog og lege for å sikre et helhetlig aspekt i forhold til medisinske 
tilstander.  
Det står i innledningen: ”Psykologer som omfattes av forsøket skal gis adgang til å sykemelde 
for en periode på inntil 12 uker med mulighet til forlengelse for en periode som til sammen 
ikke må overstige 26 uker. Forutsetning for fortsatt rett til å sykemelde er at pasienten 
samtykker i at psykologen gir pasientens lege informasjon om sykmeldingen.” 
Det er anført at det bør vurderes om man skal legge inn som en forutsetning, at pasienten gir 
psykologen tillatelse til å informere fastlegen om sykmeldingen, uansett sykemeldingens 
lengde. Dette for å sikre at mulige bakenforliggende somatiske årsaker til pasientens plager 
ikke blir oversett. Fastlegene skal ha en koordinerende rolle overfor pasienten og kan inneha 
viktig informasjon om somatiske faktorer som kan spille inn, og som psykologen kan ha nytte 
av å vite om.  
 
Det anses også at det bør legges opp til at det rutinemessig oversendes erklæring om 
arbeidsuførhet fra psykologen, når legen skal overta ansvaret for dokumentasjon for 
arbeidsuførhet, og at dette må avklares med pasienten på forhånd. Det anses svært 
uhensiktsmessig hvis legen skal overta ansvaret for en sykemeldingsperiode som har pågått i 
26 uker uten å ha tilgang på de vurderinger som er gjort underveis tidligere i sykdomsforløpet.  
 
Det vurderes som nyttig å høste erfaringer med psykologen i rollen som sykemelder, og at 
dette kan føre til en mindre belastning for pasientene, da de slipper å måtte forholde seg til 
ulike instanser i en sykemeldingsperiode.   
Når det gjelder forsøkets omfang er det påpekt at det muligens burde legges opp til utprøving 
i et tredje fylke, for å få med en annen del av landet enn helseregion Sør og Øst, og at det 
burde foregå en utprøving i et distrikt med enda mer spredt bosetning enn i Akershus og 
Telemark.  
 
Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser, er det etterlyst at det i 
høringsnotatet ikke står noe om økonomisk kompensasjon ved det økte ansvar og merarbeid 
som ordningen medfører for behandleren. 
Det er påpekt at det blir interessant å se hvor mange psykologer som viser seg interessert i å 
tilegne seg den nødvendige trygdefaglige opplæringen for å få sykemeldingsrett. Det er også 
bemerket at det foreløpig er uklart hvor omfattende den trygdefaglige opplæringen skal være 
og hvem som skal forestå den. 
Hvis erfaringene med psykologer som sykemelder blir positive, burde det vurderes om 
undervisning i det trygdefaglige skal legges inn i grunnutdanningen for psykologer, slik at 
denne sykemeldingsretten blir noe som gjelder for alle psykologer, og ikke bare for spesielt 
interesserte.  
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