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 ● DETTE ER SAKEN: 
 ◗ 13.april skrev 
Laagendalsposten om Gro 
Mesna Andersen som har to 
barn med ME på 13 og 15 år. 
 ◗ I tre år har barna fått 
oppfølging av en spesialist på 
barnesykdommer i Oslo, som 
har sendt erklæring til NAV 
om behovet for pleiepenger. 
 ◗ Gro har i rundt 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. 
 ◗ Gro reagerte på 
begrunnelsen fra NAV om 
at spesialisten som har 
underskrevet søknaden er 
en «privatpraktiserende 
spesialist og ikke tilknyttet 
et sykehus omfattet av 
spesialisthelsetjenesten». 
 ◗ Også pårørendekontakt i ME-
foreningen, Mette Schøyen, 
uttalte til Laagendalsposten 
at dette er unødig byråkrati, 
og at det virker som en 
innstramming i praksis som 
vil gå utover en fra før sårbar 
gruppe. 
 ◗ 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. 

 
 

 ● 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.

Gro fikk avslag på søknad om pleiepenger 

Må i sykehuskø for 
attest fra ny lege
I tre år har en spesia-
list fulgt opp barna. 
Men for å få innvilget 
pleiepenger videre, 
teller ikke lenger 
hans vurderinger. 
 
JENNY ULSTEIN 
jenny.derasmo@laagendalsposten.no 

I går skrev Laagendalspos-
ten om Gro Mesna Ander-
sen som har to ME syke 

barn, og som nylig fikk avslag 
fra NAV om en ny periode plei-
epenger. Både hun og ME-for-
eningen reagerte på begrun-
nelsen om at legeerklæringen 
kommer fra en privat spesialist 
som ikke er tilknyttet en helse-
institusjon. 

– Burde tatt kontakt 
NAV har sett nærmere på saken 
etter at Gro opphevet taushets-
plikten. Steinar Haukland i 
NAV Forvaltning Akershus spe-
sifiserer avslaget slik; 

« ... Legen som har utstedt le-
geerklæringen i denne saken 
har ikke tilknytning til en helse-
institusjon. Dette har tidligere 
vært praktisert for liberalt noen 

steder, men vi har nå innført lik 
praksis i hele landet. Derfor har 
Andersen fått avslag på søkna-
den». 

Av selvkritikk om selve saks-
gangen svarer NAV slik; 

«I denne saken ser vi at NAV 
burde tatt kontakt med bruke-
ren og gitt henne mulighet til å 
framskaffe nødvendig doku-
mentasjon før vedtaket ble fat-
tet. Vi oppfordrer henne derfor 
til å sende inn legeerklæring fra 
en helseinstitusjon, slik at søk-
naden kan behandles på nytt». 

Lang ventetid 
I praksis betyr dette at Gro må 
skaffe en legeerklæring fra sy-
kehuset i Drammen. Det reage-
rer hun på. 

– Mine barn har blitt fulgt 
opp av spesialisten, som har 
offentlig avtale, i tre år etter av-

tale med legen vi hadde på 
Drammen sykehus i 2012, sier 
hun. 

Årsaken for legeskiftet var 
hennes ønske om at en spesia-
list med god kompetanse om 
ME skulle følge opp barna. 

Hun er nå forespeilet tre må-
neders ventetid før barna kan 
få time på barneavdelingen på 
Drammen sykehus. Hun er 
oppgitt over det hun ser på 
som tunggrodd byråkrati.

– Jeg ringte NAV og spurte 
om de hadde alt de trengte av 
papirer, og fikk opplyst at alt de 
trengte var der. Jeg hørte ikke 
noe om at jeg burde fått legeat-
test fra en annen lege. 

 Hun skal klage på avslaget, 
men frykter en lang klagebe-
handling fra NAV, som betyr  
unødig stress og økonomiske 
bekymring for familien. 

OPPGITT OVER BYRÅKRATI: Gro Mesna Andersen mener NAV skaper unødvendig stress i sin behandling av pleiepengesøknaden. Nå må 
hun skaffe ny legeerklæring, fordi erklæringen fra spesialisten som har fulgt opp barna ikke vektlegges.  FOTO: JENNY ULSTEIN 

FAKSIMILE: Laagendalspostens 
artikkel 14. april. 

– Problematisk innskjerping
Leder i Norsk barnelegefore-
ning kaller det unødig 
byråkrati. 

Leder i Norsk barnelegefore-
ning, Jan Petter Odden, er 
kjent med at NAV har gjort en 
innskjerping av rutinene rundt 
pleiepengesøknader. Han for-
teller at barnelegeforeningen 
tidligere har ønsket en mer lik 
praksis fra NAV rundt behand-
ling av pleiepengesøknadene, 
da inntrykket er at dette har 
blitt praktisert ulikt på de for-
skjellige NAV kontorene. 

Men Odden understreker at 
innskjerpingen om at legeer-
klæringer fra private spesialis-
ter ikke lenger skal godkjennes 
i pleiepengesøknader, ikke er 
noe barnelegeforeningen har 
bedt om. Han mener en slik 
innskjerpingen vil kunne bli 
problematisk. 

– Det vil kunne bli et unødig 
byråkrati at pasienter skal inn 
til oss for attest til ny pleiepen-
gevurdering, sier Odden.  

Han trekker fram at når det 
gjelder ME-pasienter, er det en 
pasientgruppe der mange blir 

fulgt opp av private spesialister 
og fastleger etter at utredning 
på sykehus er ferdig. At vurde-
ringene til spesialistene og le-
gene som kjenner pasienten 
ikke skal vektlegges, mener 
han er urimelig. 

– Det er ofte de som kjenner 
pasienten best, sier han. 

Han sier han forstår at dette 
vil kunne oppleves som en ek-
stra belastning for pasienter og 
pårørende. 

– Også blir det kronglete for 
foreldre å måtte ha enda flere å 
forholde seg til, sier Odden.

BARNELEGEFORENINGEN: 
Jan Petter Odden 


