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Høringsuttalelse om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om
folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra
psykologer

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og høringsnotat av 5. juni 2013 om forslag
til endringer i folketrygdloven mv som følge av henvisning fra psykologer.

Nedenfor følger Barne-, ungdoms og familiedirektoratets høringssvar.

Det fremholdes i høringen at målet med endringsforslaget er å legge til rette for at mennesker med
psykiske lidelser og rusproblemer skal få bedre mulighet til å ta vare på egen helse og eget liv.

Bufdir tiltrer departementeis vurdering av at det er behov for å legge til rette for brukervennlige
løsninger som kan bedre mulighetene for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer til å ta
vare på egen helse og eget liv.

Ved å gi psykologer adgang til å kunne « henvisepasienter inn i, ogvidere til andre deler av,
spesialhelsetjenesten» vil trolig denne pasientgruppens tilgang til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
lettes og bedres.

Psykologer er en sentral yrkesgruppe i spesialhelsetjenestene, med selvstendig behandlingsansvar, høy
kompetanse på psykisk helse og rus og god diagnostisk kompetanse. De kommunale psykologene
forutsettes å drive en kombinasjon av folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, veiledning og klinisk
arbeid mv.

Endringsforslaget åpner for at psykologer far økte muligheter til å rekvirere og tilrettelegge for tiltak
som er hensiktsmessige i forhold til pasientens helhetlige behov og samtidig følge opp at pasienten
nyttiggjør seg hjelpen, og at de involverte hjelpeinstanser samarbeider ut fra mål som er realistiske.

Bufdir ser at en slik åpning for psykologer til å kunne henvise pasienter videre til spesialhelsetjenesten,
vil kunne medføre at grensen mellom det primære og det sekundære tjenestenivået blir utydelig og
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tiltrer vurderingen av at det samtidig må iverksettes tiltak som sikrer god koordinering av tjenestene,
og et tett samarbeid mellom hjelpeinstansene og pasientens naturlige nettverk.

Bufdir er av den oppfatning at hensynene som ligger til grunn for endringsforslaget tilsier at det også
åpnes opp for at psykologer som er ansatt i de statlige barneverntjenestene og familieverntjenestene gis
adgang til å henvise pasienter «inn i (...) spesialhelsetjenesten» på lik linje som psykologer som er
offentlig ansatt i eller utøver sin virksomhet etter avtale med kommune eller regionale helseforetak.

Bufdir tiltrer videre vurderingen av at kravet om forutgående legeundersøkelse ved tvangsinnleggelser
opprettholdes.

Bufdir slutter seg til forslaget om endringer i folketrygdloven § 5-7 tredje ledd, forskrift 27. juni 2012
om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog § 2 andre ledd og
forskrift 19. desember 2007 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved
statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak
§ 2 første og tredje ledd.

Med hilsen

Reidun Lauvstad (e.f)
Seksjonssjef Marthe Flaskerud Hagberg

Seniorrådgiver
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