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Yamaha B-3 Silent
Akustisk piano med
Silent-funksjon som
gjør at du også kan
bruke det som digital-
piano! Et flott piano
med heltre klangbunn
for enda rikere lyd.

Yamaha CLP-535
Et flott digitalpiano med tangenter av
syntetisk elfenben. CLP-535 har også
lyd-samplinger fra blant annet
Yamaha CFX &&
Bösendorfer.

Vi er størst på
Yamaha-produkter
i Telemark!"

TILBUD
KR 15.900,-

Yamaha Stagepas 400i
Bærbart PA-system på 400 watt med
8-kanalers powered mikser, to 8"
høyttalere, iPod/iPhone USB-tilkobling,
SPX digital etterklang, en feedback-
undeerttrykkkker og allllsiiddiig EEQQ.

TILBUD
KR 6.200,-

Yamaha FX-370
En flott akustisk gitar med granlokk,
sarg og bakside i nato, samt aktiv
pprreeaammpp oogg ccuuttaawwaayy.

TILBUD
KR 2.900,-

TILBUD
KR 59.000,-

TILBUD
KR 9.900,-

Yamaha Stage Custom
I 1995 introduserte Yamaha Stagge Custom som nok en ggangg
satte standarden for ppris,
kvalitet og lyd. Ved å
bruke teknologi fra
deres legendariske
Recording Custom troommer,
introduserer de deres nye
Stage Custom i 100%% bjørk.

Roland TD-1KV
Nybegynner V-Drums sett
med 15 forskjellig lyder,
mesh-skarp,
stortrommepedal,
coach-funksjon og opptaker.

Vi ønsker deg velkommen til
600 kvm med instrumenter,

utstyr og god service!

Besøk også vår nettbutikk,
www.ljosland.noTILBUD

KR 5.990,-

Roland MICRO-CUBE GX
Ultrakompakt gitarforsterker
med 8 forsterker-
lyder, innebygd
klang og delay,
I-cube LINK
interface og tuner.

TILBUD
KR 1.290,-

Roland FR-3XB
Et tradisjonelt knappetrekkspill med alle
de fordeler du finner fra den digitale
instrumentverden. Leveres også som
pianospill og i hvit finish.

TILBUD
KR 25.500,-

Boss ME-80
Kompakt og kraftig multieffekt
pedalbrett med enkelt interface,
COSM-amps fra GT-100 og
multifunksjons fotbrytere.

TILBUD
KR 2.825,-
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NAV skrev i avslaget 
at spesialisten er 
privatpraktiserende.  
Det tilbakeviser 
legen.

helse
JENNY ULSTEIN 
jenny.derasmo@laagendalsposten.no 

Laagendalsposten har 
gjennom flere saker den 
siste tiden omtalt Gro 

Mesna Andersen fra Kongsberg 
som har to ME-syke barn. Nylig 
fikk hun avslag fra NAV om 
pleiepenger, fordi NAV ikke 
lenger vil godkjenne legeer-
klæring fra spesialisten som 
har fulgt opp barna hennes de 
siste tre årene.

– Uproft av nAV
Lauritz Stoltenberg er spesia-
listen som har fulgt opp barna 
til Gro Mesna Andersen. Han 

understreker at han ikke er pri-
vatpraktiserende spesialist slik 
NAV skriver i avslaget på pleie-
pengesøknaden, men avtale-
spesialist som har avtale med 
Helse Sør-Øst. Alle barn går 
derfor gratis hos han som på 
sykehus. Stoltenberg mener 
det er uproft av NAV å ikke 
sjekke opp dette.

– Avtalespesialistene tar 
rundt 30 prosent innen pedia-
trien, og vi har et tett samar-

beid med barneavdelingene i 
Helse Sør-Øst, skriver Stolten-
berg i en e-post til Laagendals-
posten. 

en ekstrabelastning 
Stoltenberg følger opp flere 
barn som har ME, men forteller 
at dette er første gang han opp-
lever at legeerklæringen han 
skriver i en pleiepengesøknad 
ikke godkjennes av NAV. Stol-
tenberg mener at dersom den-

ne innstrammingen er en reali-
tet, vil det være uheldig og ska-
pe en ekstrabelastning for både 
pasienter og pårørende. 

Han kommer derfor til å føl-
ge opp saken videre og vil blant 
annet ta kontakt med legefore-
ningen. 

– Skal ikke godkjennes
Men selv om spesialist i barne-
sykdommer, Lauritz Stolten-
berg har avtale med Helse Sør-
Øst og et tett samarbeid med 
barneavdelingene i helsefor-
etaket, vil fortsatt ikke NAV 
godkjenne hans legeerklæring i 
en pleiepengesøknad, til tross 
for at det er han som har fulgt 
opp barna over flere år. 

Laagendalsposten har vide-
reformidlet hans opplysninger 

til NAV, da Stoltenberg mener 
avslaget fra NAV må dreie seg 
om en misforståelse. Men NAV 
står på at vurderingene som er 
gjort i den aktuelle saken, er 
riktige. 

– Spesialisten er ikke tilknyt-
tet noen helseinstitusjon selv 
om han har en driftsavtale med 
et regionalt helseforetak og le-
geerklæringer skal da ikke god-
kjennes etter § 9-4, sier en-
hetsleder Steinar Haukland i 
NAV Forvaltning Akershus. 

Ikke nAV sitt regelverket
Laagendalsposten får igjen 
opplyst fra NAV om at det ikke 
er gjort noen regelendring, 
men kun «innført lik praksis i 
tråd med regelverket».

– Arbeids- og sosialdeparte-
mentet er ansvarlig for lovver-
ket på dette området, og er 
kjent med vår praksis, avslut-
ter Haukland. 

På spørsmål om innføringen 
av denne «like praksisen» fører 
til et mer rigid system, får vi av 
pressekontakten i NAV beskjed 
om at dét er det politikerne 
som må svare på. 

Spesialist i barnesykdommer, Lauritz Stoltenberg om pleiepenge-saken: 

– Uproft av NAV å ikke sjekke
Vi har et tett 
samarbeid 
med barneav-

delingene i Helse Sør-
Øst.  
LaUrITz SToLTENbErg
Spesialist i barnesykdommer

!

lAAgendAlSpoSten 14. AprIl: Det første oppslaget om 
pleiepengene til familien.
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Spesialist i barnesykdommer, Lauritz Stoltenberg om pleiepenge-saken: 

– Uproft av NAV å ikke sjekke

OPPGItt OVer nAV: Spesialist i barnesykdommer, Lauritz Stoltenberg, er oppgitt over den aktuelle pleiepengesaken 
som Laagendalsposten har omtalt. Han tror den aktuelle innstrammingen vil skape unødig byråkrati og gå utover 
pasientene.  fOtO: PrIVAt 

 ◗ 14. april skrev Laagendalsposten om Gro M. 
Andersen som har to barn med ME. I tre år 
har barna fått oppfølging av en spesialist på 
barnesykdommer, som har sendt erklæring til NAV 
om behovet for pleiepenger. 
 ◗ Gro har i tre år hatt 50 prosent pleiepenger 
for å kunne ta seg av barna hjemme. Nylig fikk 
hun avslag på søknaden om pleiepenger for ny 
periode. 
 ◗ Begrunnelsen fra NAV var at spesialisten som har 
underskrevet søknaden er «privatpraktiserende 
spesialist og ikke tilknyttet et sykehus omfattet av 
spesialisthelsetjenesten».
 ◗ Private spesialister uten tilknytning til en 
helseinstitusjon er en av dem som da faller utenfor 
lovens rekkevidde, opplyser NAV.
 ◗ Pårørendekontakt i ME-foreningen, Mette 
Schøyen, mener dette er unødig byråkrati, og at 
det virker som en innstramming i praksis som vil 
gå utover en fra før sårbar gruppe. 
 ◗ Også leder i barnelegeforeningen er kritisk til 
innstrammingen og frykter det vil føre til en ekstra 
belastning for pasientene. 
 ◗  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.   
 

 ● fAktA Om me
 ◗ Myalgisk encefalopati (ME) er en nevrologisk 
sykdom med mange symptomer.
 ◗ Hovedkjennetegn: Rask trettbarhet i muskulatur 
og sentralnervesystem etter minimal fysisk 
og psykisk anstrengelse og unormal lang 
restitusjonstid.
 ◗ Per dags dato vet man ikke årsaken til ME, men 
det hersker mange teorier. En av disse teoriene 
sier at ME kan ha sammenheng med svakheter 
i immunsystemet. Ingen vet hvor mange som 
kan ha sykdommen i Norge. Et anslag er mellom 
10.000 og 20.000.
 ◗ Det finnes i dag ingen behandling som 
dokumentert kan behandle ME. 

 ● Dette er SAken: 


