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Departementet skal se på hele ordningen

Lover full gjennom-
gang av pleiepenger
Nå lover departemen-
tet full gjennomgang 
av pleiepengesøkna-
der. Det er Gro Mesna 
Andersen glad for. 

jenny ulstein
jenny.derasmo@laagendalsposten.no

Laagendalsposten har den 
siste tiden skrevet om Gro 
Mesna Andersen som fikk 

avslag på pleiepengesøknad til 
sine to ME-syke barn. Etter tre 
år med pleiepenger med erklæ-
ring fra den samme spesialis-
ten, kom NAV med det «nye» 
kravet om at legeerklæringen 
måtte komme fra et sykehus el-
ler helseinstitusjon.

Saken har skapt stort engasje-
ment, og Andersen har fått støt-
te fra barnelegeforeningen, ME-
foreningen og spesialist i barne-
sykdommer, Lauritz Stolten-
berg, som mener det nye doku-
mentasjonskravet i pleiepenge-
søknader er for rigid.

rettighetene de samme
Laagendalsposten har vært i 
kontakt med NAV, som på 
spørsmål om den nye praksisen 
skaper et mer rigid system, 
henviser videre til departemen-
tet.

Statssekretær Torkil Åmland i 
Arbeids- og sosialdepartemen-
tet forklarer som NAV at etter 

lovverket og retningslinjene, 
skal legeerklæring komme fra 
helseinstitusjon eller sykehus 
som behandler barnet. 

– Det er altså ikke gjort noen 
regelendring. Hvorfor er det 
gjort en innstramming i prak-
sis? 

– Praksis har enkelte steder 
vært «for liberal», og når ny 
praksis nå bringes i tråd med re-
gelverket, vil enkelte oppleve 
det som en innstramming. Det 
har jeg stor forståelse for. Men 
det er viktig å understreke at vi 
ikke endrer på brukernes rettig-
heter. De er akkurat som før, 
sier Åmland. 

Vil g jøre det enklere
Åmland peker på at statsråd Ro-
bert Eriksson ved flere anled-
ninger har omtalt pleiepenge-
barna som sine «hjertebarn», og 
at pleiepengeordningen priori-
teres høyt i departementet. Nå 
skal hele ordningen gjennom-
gås. 

– Vi har satt i gang et omfat-

tende arbeid i departementet 
der vi ser på hvordan ordningen 
kan gjøres bedre og enklere for 
brukerne. Ikke minst på det 
som går på saksbehandling. 
Statsråden har ambisjoner om å 
legge fram høringsforslag til 
endringer allerede før somme-
ren, sier Åmland. 

– Hvorfor kan ikke spesialis-
tene som kjenner pasienten 
skrive legeerklæring til NAV om 
behov for pleiepenger? 

– Det er ikke tilstrekkelig med 
legeerklæring fra privatprakti-
serende spesialister fordi lo-
vens krav er at legeerklæring 
skal komme fra helseinstitu-
sjon. 

– Er det et godt fungerende 
system at en mor med to ME-
syke barn må stille seg i syke-
huskø for legeerklæring fra en 
ny lege som ikke kjenner barna? 

– Når vi nå gjennomgår hele 
pleiepengeordningen, vil vi 
vurdere alle spørsmål av denne 
typen. For meg er det viktig å 
understreke at NAV har veiled-

ningsplikt.  Det betyr at i saker 
der det søkes om pleiepenger 
med mangelfull dokumenta-
sjon, bør etaten veilede bruker-
ne slik at de gis mulighet til å 
framskaffe nødvendig doku-
mentasjon.

– ME-foreningen og barnele-
geforeningen reagerer på inn-
strammingen som er gjort. Vil 
dere også å se på dette slik at 
det ikke vil gå utover en fra før 
sårbar gruppe? 

– Departementet er som sagt i 
full gang med å utrede endrin-
ger i pleiepengeordningen. Kra-
vene til dokumentasjon er et 
tema som også blir vurdert i 
dette arbeidet, avslutter Åm-
land. 

håper på åpen høring 
Gro Mesna Andersen er glad for 
at departementet endelig tar 
tak, og håper de gjør noe med 
pleiepengereglene som hun 
mener er for rigide og ulogiske. 
Hun etterlyser diagnoseuav-
hengige retningslinjer som går 
på barnets funksjon i hverda-
gen, og behovet for voksne til 
stede. 

– Og legenes vurderinger må 
ikke overprøves. Det er de som 
har fagkunnskap og kjenner fa-
miliene, sier hun. 

Andersen håper høringen 
som statsråden nå har lovet, blir 
åpen. For engasjementet rundt 
pleiepengesaken har vist seg å 
være stor. 

Vil gjøre enklere: Statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet lover at de skal vurdere hele ordningen rundt 
pleiepenger.  Foto: Vinni Valentino

14. april: Laagendalspostens oppslag.

 ● dette er Saken
 ◗ 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. 
 ◗ Arbeids- og 
sosialdepartementet 
har startet en full 
gjennomgang av hele 
pleiepengeordningen. 
En høring er planlagt til 
sommeren. 

 

 ● 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


