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Høring – forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon
Vedlagt følger høringsnotat med forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter ekonsultasjon dersom visse vilkår er oppfylt.
I henhold til folketrygdloven § 8-7 skal pasienten undersøkes av lege før det kan gis
sykmelding. Som hovedregel er det et vilkår for å få sykmelding at pasienten har hatt en
personlig, fysisk undersøkelse hos legen.
De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt betraktelig. Tidlig under
pandemien ble det i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i
forbindelse med covid-19-pandemien åpnet for at sykmelding kan gis uten personlig
oppmøte hos legen. Dette gjelder foreløpig til og med 30. juni 2022, og kan bli forlenget.
Ordningen med bruk av e-konsultasjon ved sykmelding og erfaringene fra fastleger og
sykmeldte i en pandemisituasjon er blitt undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning
(E-konsultasjon og sykmelding - Helsedirektoratet). Erfaringene er i hovedsak positive.
E-konsultasjon som grunnlag for sykmelding kan i mange situasjoner være en god løsning
for både sykmelder og sykmeldte. Samtidig vil det kunne ha en effekt på det totale
sykefraværet. Det må også tas med i vurderingen at EØS-avtalens grunnleggende prinsipp
om rett til fri bevegelighet av personer og tjenester innebærer at dersom det åpnes opp for at
det kan gis sykmelding etter e-konsultasjon, vil dette måtte gjelde også når pasient og/eller
sykmelder oppholder seg i andre land i EU/EØS-området.
I det vedlagte høringsnotatet foreslås det å åpne for at det kan skrives sykmelding basert på
e-konsultasjon på permanent basis. For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil
grunnlag, foreslår departementet enkelte rammer for en slik ordning, bl.a. gjennom forslag til
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endringer i folketrygdloven § 8 -7. Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for ekonsultasjon ved sykmelding under følgende forutsetninger/rammer:
• Pasienten er kjent for legen
• Pasientens diagnose er kjent for legen
• Krav om faglig forsvarlighet
Disse rammene innebærer bl.a. at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter ekonsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs
sykmelding for et nytt helseproblem.
I tillegg foreslår vi en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det
er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.
Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2022.

Les og svar på høringen her: www.regjering.no/id2917862
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar
sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.
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