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Høring om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer 
som følge av henvisning fra psykologer 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 5.6.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Wenche Dahl Elde (leder), Helene Braanen, 

Knut Lindboe, Monica Solberg-Leinebø og Endre Refsdal. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn  

 

Forslaget innebærer at det skal bli adgang for at psykologer skal kunne henvise pasienter inn i, og 

videre til, andre deler av spesialisthelsetjenesten. Formålet med regelendringen er i hovedsak å 

forenkle systemet, slik at pasienter med psykiske lidelser og/eller rusproblemer slipper å gå veien 

om fastlegen for å bli henvist til spesialisthelsetjenesten. Det er foreslått endring i folketrygdloven 

§ 5-7, med tilhørende forskrift.   
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3. Kommentarer  

 

Advokatforeningen støtter forslaget slik som det er fremlagt i høringsnotatet, og kan slutte seg til 

den begrunnelse som er gitt. Det bemerkes at det er en viktig presisering at reglene for 

tvangsinnleggelse i psykisk helsevernloven § 3-1 ikke endres ved denne lovendringen. Som det 

fremheves i høringsnotatet er etablering av tvungent psykisk helsevern svært inngripende, og 

etter Advokatforeningens syn er det viktig at de strenge vilkårene som gjelder på dette området 

ikke uthules. I hvilken grad kravet til lege i § 3-1 kan utvides til å omfatte psykologer krever en 

egen vurdering, og er ikke drøftet i høringsnotatet.    

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


