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Høringsnotat – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger
Det vises til brev av 15.9.2011. Norsk Manuellterapeutforening takker for anledningen til å
komme med merknader til saken.
Høsten 2005 bestemte Stortinget at manuellterapeuter skal ha en lignende rolle som fastleger på
muskel- og skjelettområdet. Etter 1.1.2006 kan pasienter gå direkte til manuellterapeut uten
legehenvisning og likevel få behandlingsutgifter refundert av trygden. Manuellterapeuter har
også adgang til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde pasienter), henvise til
refusjonsberettiget behandling hos spesialist og fysioterapeut, samt rekvirere røntgen/MRbilder. 1 Manuellterapeuter har i tråd med ovenstående også adgang til å avgi erklæringer som
medfører utbetaling av ytelser.
1. Ad § 21-3
Høringsnotatets foreslår et nytt fjerde ledd i § 21-3:
En person som krever eller mottar en ytelse, plikter å framvise pass eller annen gyldig
legitimasjon når Arbeids- og velferdsetaten krever det. Tilsvarende plikter vedkommende å
legitimere seg ved kontakt med lege eller andre som avgir erklæringer eller uttalelser til
etaten som grunnlag for tilståelse eller fortsatt utbetaling av ytelser.
Vi oppfatter høringsnotatets forslag til nytt fjerde ledd i § 21-3 som en lovfesting av
helsepersonellets adgang til å kreve legitimasjon av personer som krever eller mottar en ytelse
ved skriving av erklæringer og uttalelser.
I eksisterende lovgivning ligger det allerede en forutsetning om at helsepersonell kjenner
identiteten til personer som det skrives erklæringer eller uttalelser for. Dette er bl.a. fulgt opp i
de faglige retningslinjene for sykmelding som gjelder leger, manuellterapeuter og kiropraktorer. I
retningslinjene heter det at ved utfylling av felt 7, bekrefter sykmelderen
(…) at pasienten er kjent for deg eller at du har sett legitimasjon.
Selv om helsepersonellet skal bekrefte identiteten, har imidlertid ikke adgangen til å kreve
identifikasjon vært lovfestet. Vi støtter derfor innholdet i høringsnotatets forslag på dette
punktet.
Vi foreslår imidlertid at «leger» erstattes med «helsepersonell» da manuellterapeuter som nevnt
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innledningsvis også har adgang til å avgi erklæringer som medfører ytelser. Det vil derfor være
uheldig om bare leger nevnes som eneste helsepersonellgruppe, mens andre
helsepersonellgrupper som utfører samme oppgaver, benevnes «andre». Det vises i denne
sammenheng til saken om raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved
arbeidstakers sykdom (Innst. 394 L (2010–2011)), der tilsvarende endring av begrepsbruken ble
foretatt.
Vårt forslag til nytt fjerde ledd i § 21-3 blir etter dette (endring i forhold til høringsnotatet er
markert):
En person som krever eller mottar en ytelse, plikter å framvise pass eller annen gyldig
legitimasjon når Arbeids- og velferdsetaten krever det. Tilsvarende plikter vedkommende å
legitimere seg ved kontakt med lege helsepersonell eller andre som avgir erklæringer eller
uttalelser til etaten som grunnlag for tilståelse eller fortsatt utbetaling av ytelser.
2. Ad §21-4
Høringsnotatet foreslår videre et nytt fjerde ledd i § 21-4:
Helsepersonell eller andre som avgir uttalelser eller erklæringer mv. av betydning for
retten til ytelser, skal ved kontakt med stønadstakeren kreve at vedkommende framviser
pass eller annen gyldig legitimasjon. Det skal gå fram av erklæringen eller uttalelsen til
Arbeids- og velferdsetaten at vedkommende har legitimert seg på gyldig måte.
Denne bestemmelsen pålegger helsepersonell alltid å kreve pass eller annen legitimasjon hver
gang det avgis en erklæring eller uttalelse av betydning for rett til ytelser. I erklæringen eller
uttalelsen skal helsepersonell også skrive at stønadssøker har legitimert seg. Ordlyden i forslaget
til nytt ledd synes å legge opp til en unødvendig rigid og byråkratisk ordning. Personen som det
søkes stønad for vil som hovedregel være kjent for behandleren fra før. Vi mener da at det vil
være tilstrekkelig at nytt ledd inneholder en forutsetning om at pass eller annen gyldig
legitimasjon bare skal kreves dersom stønadstakeren ikke er kjent fra før. Gjennom denne
presiseringen og den tidligere nevnte eksisterende forutsetningen om at helsepersonell kjenner
identiteten til personer som det skrives erklæringer eller uttalelser for, foreslås siste setning
strøket.
Vårt forslag til nytt fjerde ledd i § 21-4 lyder da dette (endring i forhold til høringsnotatet er
markert):
Helsepersonell eller andre som avgir uttalelser eller erklæringer mv. av betydning for
retten til ytelser, skal ved kontakt med stønadstakeren kreve at vedkommende framviser
pass eller annen gyldig legitimasjon, dersom ikke vedkommende er kjent fra før. Det skal
gå fram av erklæringen eller uttalelsen til Arbeids- og velferdsetaten at vedkommende har
legitimert seg på gyldig måte.
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