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 ● dette er Saken: 
 ◗ Gro Mesna Andersen som har to 
barn med ME på 13 og 15 år. 
 ◗ Myalgisk encefalopati (ME) er en 
nevrologisk sykdom med mange 
symptomer. Barna har i tre år 
fått oppfølging av en spesialist 
på barnesykdommer i Oslo, Nylig 
fikk Gro avslag på søknaden om 
pleiepenger. 
 ◗ Begrunnelsen fra NAV var 
at spesialisten som har 
underskrevet søknaden er en 
«privatpraktiserende spesialist og 
ikke tilknyttet et sykehus omfattet 
av spesialisthelsetjenesten».
 ◗ NAV informerte om at det ikke 
er snakk om noen regelendring, 
men at legeerklæring om 
pleiepenger skal komme fra den 
sykehusavdeling som har ansvaret 
for behandlingen av barnet.
 ◗ Private spesialister uten 
tilknytning til en helseinstitusjon 
er en av dem som da faller utenfor 
lovens rekkevidde, opplyser NAV.

Kristin Ørmen Johnsen (H) om pleiepengesaken: 

– Ingen innstramming
NAV kaller det en inn-
stramming.  Kristin 
Ørmen Johnsen (H) har 
ikke hørt om noen inn-
stramming. 

Jenny ulstein 
jenny.derasmo@laagendalsposten.no 

Gro Mesna Andersen fortviler 
over det hun mener er tung-
grodd NAV-byråkrati. Hun 

har to ME-syke barn, og har hatt 
pleiepenger i tre år. 

Nylig fikk hun avslag på pleie-
pengesøknaden, fordi erklæringen 
kom fra en lege uten «tilknytning 
til en helseinstitusjon». Legen er 
spesialist på barnesykdommer og 
har fulgt opp barna i tre år. NAV ber 
Gro om å sende inn en ny legeer-
klæring. Hun må da stille seg i sy-
kehuskø for erklæring fra en ny 
lege. 

NAV forklarer dette med en inn-
stramming for å få en mer lik prak-
sis i behandlingen av pleiepenge-
søknader. 

Denne innstrammingen har 
imidlertid ikke Kristin Ø. Johnsen 
(H) hørt om. 

– Jeg har sjekket om det er fore-

tatt noen innstramming i regelver-
ket fra departementet, men det er 
det ikke, sier hun. 

Johnsen legger til at hun er opp-
tatt av både pleiepenger og om-
sorgslønn, og at det jobbes for å få 
gode ordninger for foreldre som 
har syke eller funksjonshemmede 
barna. 

– At NAV ikke lenger skal godkjen-
ne legeerklæring fra leger som ikke 
er tilknyttet en helseinstitusjon, 
men som har fulgt opp barn over 
lang tid – er det et godt system? 

– Jeg kan ikke gå inn i konkrete 
saker og kjenner heller ikke til den-
ne innstrammingen. Men på gene-
relt grunnlag ønsker vi at det skal 
være et effektivt system, sier hun. 

Hun legger til at det er viktig å se 
på hvordan hele systemet med 
både pleiepenger og omsorgslønn 
fungerer, og at de som søker slike 
tjenester fra NAV skal få en god be-
handling. 

reagerer: Kristin Ørmen Johnsen avviser at det er foretatt noen innstramming av regelverket.  fOtO: mOna SandvIken
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