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Pleiepenger: Lik praksis for alle må ikke innebære en innstramming 

 

Undertegnede er alle foreldre eller foresatte til barn/ unge som utredes for eller er diagnostisert med 

ME, G93.3, eller med diagnoser som ofte brukes ved tilsvarende symptomer. Vi er dypt bekymret 

over innstrammingen NAV nå gjør i forhold til godkjenning av pleiepenger, se vedlagte kopier av 

artikler i Laagendalsposten av 20., 22. og 23. april 2015 1.  

 

ME er en alvorlig sykdom med et omfattende symptombilde. Sykdomsmekanismen er ukjent og det 

finnes ingen kurativ medisinsk behandling. ME er gjerne stabilt ustabil, som en kronisk akuttilstand. 

Den krever omfattende hensyntagen. Empiri viser at aktivitetsavpasning og energiøkonomisering er 

nyttigste behandling for flertallet av de syke2. Siden sanseinntrykk også er belastninger vil 

energiøkonomisering omfatte skjermingstiltak, særlig for de sykere ME-pasientene. Den syke trenger 

altså få og betrodde pleiere i et skjermet, kjent og trygt miljø. Flytting/ transport er en stor belastning 

og bør unngås. Institusjonsopphold like så. For barn og unge er den beste løsningen vanligvis at 

foreldrene pleier barnet i hjemmet. Foreldrenes innsats er dermed å betrakte som selve 

behandlingen for de fleste ME-syke barn og unge. For mer informasjon, se vedlagte kopi av brevet 

«Til NAVs ekspertutvalg våren 2014 v/ Natasha Pedersen 

Ad pleiepengerettigheter for foreldre til barn og unge med ME» av 3. mai 2014 

 

I følge Laagendalsposten krever NAV nå at pleiepengesøknader skal bekreftes av sykehusleger. Men 

ME-pasienter følges normalt ikke opp ved sykehus etter diagnostisering. I følge Helsedirektoratets 

veileder er oppfølgingsansvaret er lagt til fastlegene3. Et krav om at kun sykehusleger kan bekrefte 

pleiepengesøknader for ME-syke barn og unge kan altså fritt oversettes til at «foreldre til ME-syke 

barn og unge har ikke krav på pleiepenger uansett hvor sykt barnet er». Kanskje med unntak av en 

kort periode etter diagnostisering, siden selve diagnostiseringen ofte skjer på sykehus. En slik praksis 

kan ikke være lovens intensjon? 

 

Videre, fortsatt ifølge Laagendalsposten, har NAV redefinert begrepet helseinstitusjon og bestemt at 

det betyr «sykehus». Kan dette være riktig tolkning? Store Norske Leksikon skriver følgende: 

«Helseinstitusjon, uspesifisert fellesbetegnelse for institusjoner som mottar syke til undersøkelse, 

diagnostikk og behandling. Begrepet er ikke entydig definert i norsk lovgivning.» Vi mener at 

begrepet «helseinstitusjon» må forstås mye videre enn kun sykehus, og da særlig for sykdommer 

hvor alt oppfølgingsansvar er lagt til fastlegene. 

 

Laagendalsposten har fått opplyst fra NAV at det ikke er gjort noen regelendring, men at NAV har 

gjort en innstramming for å få lik praksis i behandlingen av pleiepengesøknader. Det er bra at det nå 

skal bli lik praksis landet over, men det er vanskelig å forstå hvorfor NAV velger å legge til grunn en så 
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(altfor) streng regeltolkning for den nye, felles praksisen. Det forberedes jo lovendringer nettopp 

fordi dagens regler gir for dårlig økonomisk støtte ved pleie av egne syke barn. 

 

ME-syke barn og unge er en svært sårbar gruppe. Det er lite kunnskaper om sykdommen i 

helsevesenet og hjelpeapparatet4. Det finnes ikke offentlige tilbud som på en betryggende måte kan 

ivareta pleien av våre syke barn. De er derfor avhengige av foreldrenes pleie og omsorg. Men inntekt 

må familien ha, så våre til dels svært syke barn blir i uforsvarlig grad liggende hjemme uten tilsyn. 

Dette er fryktelig for barna. Presset knekker dessuten helsen til mange av foreldrene. Vi håper at den 

lenge varslede gjennomgangen av pleiepengeordningen vil by på gode ordninger som ivaretar våre 

syke barn og familiene deres. I ventetiden trengs det en liberalisering av praksis knyttet til 

godkjenning av pleiepengesøknader, og i hvert fall ikke en innstramming. 

 

Vi ber arbeidsministeren gripe inn for å forhindre en innstramming av NAVs praksis i behandlingen av 

pleiepengesøknader.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en hastesak. Mange foreldre har allerede har fått avslag på sine 

søknader om pleiepenger og står i en svært vanskelig situasjon. 

 

 

Dette brevet er offentlig, og brevet inklusive vedlegg kan med fordel publiseres. Vi ber imidlertid om 

at brevet anonymiseres før publisering. En anonymisert versjon følger vedlagt. Kopimottakerne 

mottar kun den anonymiserte versjonen av brevet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Representant 1, Representant 2 og følgende 173 foreldre som stiller seg bak brevet:  

 

 

(Navnene til de 173 foreldrene som stiller seg bak brevet sammen med representantene. Navnene går 

over 1,5 side i det ikke-anonymiserte brevet, som derfor er 4 sider langt.) 

 

Merk: Noen av de som støtter brevet er foreldre/foresatte til barn som nå er voksne, men som var 

under 18 år da de ble syke. 

 

 

 

Referanser: 

1) Artiklene fra Laagendalsposten av 20. april 2015 «Ingen innstramming», av 22. april 2015 

«Uproft av NAV å ikke sjekke» og av 23. april 2015 «Lover full gjennomgang av 

pleiepengeordningen» kan også leses på bloggen «ME-mammas betroelser». Se posten om 

Pleiepenger fra april 2015:  http://fryvil.com/2015/04/23/pleiepenger-laagendalsposten-

folger-opp/ 

 

2) Se for eksempel ME-foreningens brukerundersøkelse av mai 2012:  

http://me-foreningen.com/meforeningen/?page_id=5870 
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3) Se Nasjonal Veileder CFS/ME, hovedversjonen (02/2014, Publikasjonsnummer: IS- 1944, 

ISBN-nr. 978-82-8081-239-1) side 44: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/396/Nasjonal%20Veileder%20

-%20CFS-ME%20Hovedversjon.pdf 

 

4) Se f eks «Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge» av SINTEF 

2011 (http://sintef.org/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A17571). 

 

 

Vedlegg: 

 Anonymisert utgave av brevet «Til NAVs ekspertutvalg våren 2014 v/ Natasha Pedersen 

Ad pleiepengerettigheter for foreldre til barn og unge med ME» av 3. mai 2014 

 Anonymisert utgave av dette brevet 

 Artikler fra Laagendalsposten av 20. april 2015 «Ingen innstramming», av 22. april 2015 

«Uproft av NAV å ikke sjekke» og av 23. april 2015 «Lover full gjennomgang av 

pleiepengeordningen» 

 

 

Kopi: 

 Arbeids- og velferdsdirektoratet (post@nav.no) 

 Helse- og omsorgsdepartementet (Postmottak@hod.dep.no)  

 Stortingets Helse – og omsorgskomite (helse-omsorg@stortinget.no)   

 FFO (info@ffo.no)  

 Norsk pasientforening (post@pasient.no)  

 Norges ME-forening (post@me-foreningen.no)  

 MENIN (info@menin.no)  
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