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Årlig antall takster for utstedte legeerklæringer  (Helfo)

Fastleger, L40 –takst



Upartiskhet (sakkyndighetsmessig nøytralitet) kreves på alle trinn i 
prosessen…

07.04.2021 Guri Aarseth 3



Ref.: Gulbrandsen,Førde og Aasland, 2002; 
Norheim&Carlsen 2003; Hussey, 2003; Overland et al., 
2008; Gerner & Alexanderson 2009; Wynne- Jones et al., 
2010; Engblom, 2011; Nilsen og Malterud, 2017; 
Shutzberg, 2019
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Allmennleger rapporterer 
mistrivsel, 
manglende kompetanse og 
konflikt i sakkyndig-rollen.

Kontekst (annen forskning):

…men mange leger har en negativ holdning til sakkyndig-rollen



‘Working is out of the question’: a qualitative text 
analysis of medical certificates of disability
BMC Fam.Pract., 2017 Apr 20;18(1):55. 

Acting by persuasion − values and rhetoric in medical 
certificates of work incapacity: a qualitative document 
analysis
BMJ; Med. Humanit 2018;0:1–7.

07.04.2021

Writing the patient down and out: the construal of the 
patient in medical certificates of disability 
Sociology of Health & Illness Vol. 38 No. 8 2016

Guri Aarseth, Bård Natvig, 
Eivind Engebretsen, Eva Maagerø (1.art.) 
og Anne Kveim Lie
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En språkstudie



Studien avdekker noen problematiske sider ved språkbruken i 
dagens legeerklæringer.
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Pasienten er «usynlig» i mange tekster.

Symptomer og diagnoser gis stor plass

D: spinal stenose
2.5 Sykehistorie med symptomer og behandling:
Nå på rehabiliteringspenger. Tidligere: innlagt i alt 8 ganger med intox. Flere innleggelser på (…) 
grunnet angst, depresjon og suicidalitet. Har vært overvektig fra ungdomsår. Nyoppdaget DIA.
Spinal stenose i C5 og C6 nivå, prolaps mot høyre i nivå C7-Th7, spinal stenose Th 1-Th2 og Th3-Th4. 
Opr. ved nevrokir. avd. 

7. Anslå hvor stor betydning funksjonsnedsettelsen har for at arbeidsevnen er nedsatt:
Klar sammenheng, med kompliserende faktorer

Artikkel 1
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Trygdesøkeren som person: Fremstilles svak aktør

«Fikk råd om øvelser men klarte ikke gjennomføre dem»

«Hun klarte ikke følge dietten sin»

«Har stadig problemer med å møte til avtalte timer».

Hvorfor legger legen vekt på denne informasjonen?
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Symptomene – sterke, effektive aktører

«Pasienten er konstant forstyrret av dårlig balanse» 

«Alkoholen kontrollerer livet hennes»

«Angsten hindrer og påvirker daglige aktiviteter»

«Dysleksi (…) gjør det vanskelig for han å skulle starte utdanning til ett nytt yrke»

«Sykdommen forårsaket ekstra stress»

Kommentar: Trygdesøkeren fremstår hovedsakelig som et passivt offer for  symptomene
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Oppsummering av del 1: Pasienten som person og aktør

• Pasientene har liten handlingsevne,

• er dels usynlige i teksten og passive bærere av symptomer

• Symptomene er de sterke aktørerne
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Diagnose oppgitt:  Tendinitt L93

2.6. Status presens. «Hans besvær er mest av subjektiv karakter. Og dermed foreligger det ingen objektive funn som skulle kunne bedømme hans arbeidsevne  -

om den er 30% -50% eller 100%»   

3.6 Hvis videre behandling ikke er aktuelt, gi begrunnelse. Han blir bedre når han ikke arbeider. Ikke mer å utrede/behandle

4. Er det ut fra en medisinsk vurdering aktuelt med noen av følgende tiltak nå? Ja/nei. (avkrysset: punkt g, annet): «Uføretrygd»

5.3.b Vil pasienten kunne…ta annet arbeid NEI/JA? B «Ta annet arbeid».

6. Antas behandlingen å kunne føre til bedring av arbeidsevnen Ja/NEI? «Ja»

Del II:    Helse, funksjonsevne og arbeidsevne
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Komm.: «Objektve» funn er ikke et krav i folketrygdloven.
Teksten inneholder i tillegg flere selvmotsigelser. Hvordan skal NAV forstå denne teksten?



Sykehistorien
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Diagnose: Polyartrose L91

Del II
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2.5 Sykehistorie med symptomer og behandling: Kjent høyt kolesterol
opp til 8, egne tiltak ned til 5, men siden litt opp igjen. Vurdert cardiolog i -12, ingen arytmi.
Allergier: tror hvetemel; luft i magen. Overfølsomhet i luftveiene.Betydelig plaget tinnitus.;
vurdert RA-klinikken; lydpute.NF: litt sure oppstøt, luft i magen, 
Statisk: ryggproblemer gjennom mange år, låsninger, fys.ter. 
Vurdert (...)-08. Prolaps L4-L5, ikke opr. Fys.med: ryggtrening (…): 
Bred intervensjon og oppfølging (trening, samaler, Sarotex-Panodil-Ibux), 
Nakke og tennisalbue, Plantar fascitt -06: fotsenger. 
Vurdert revmatolog (…) -09: Polyartrose, PF-artrose.Bilateralt carpal tunnelsyndrom
påvist nevrolog (…), konservativ behandling. 
*Familiært: Kolesterol, far gjentatte infarkter, døde før 60. Bror hjerteinfarkt. Mor slitasje i 
knær og rygg. 

Kommentar: 
«Kaotisk»-tekst (A. Frank)  ingen årsakssammenhenger, ingen utvikling over tid, ingen «rangering» av relevante tilstander. Verb i passiv form  gjør 
pasienten til et objekt. Pasienten er usynlig , men pasienens far, mor og bror er nevnt – obs relevans og varsomhet!



Korsrygg symptomer plager L03. Alkoholisme P15

5.1 Beskriv hvordan funksjonsevnen generelt er nedsatt på grunn av 
sykdom

«På grunn av hennes kroniske plager, er hennes yteevne varig nedsatt»

5.4 Hva kan pasienten ikke gjøre i det nåværende arbeidet?

(ikke oppgitt)
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Del II

Komm.: generell og lite spesifikk vurdering av funksjonsevne. Manglende opplysning/vurdering



Fra funksjonsbeskrivelse til arbeidsevne 

Ryggsyndrom med utstråling L86, osteochondrose

5.1 Beskriv hvordan funksjonsevnen generelt er nedsatt på grunn av sykdom

«Kan ikke sitte eller stå over lengre eller kortere tidsrom»

5.4 Hva kan pasienten ikke gjøre i det nåværende arbeidet?

Kan ikke fungere i jobb, ikke i stand til å tåle hverken fysisk arbeid eller 
mer stillesittende arbeid.
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Artikkel 2
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Del II

Komm.: Hva baserer teksten disse opplysningene på?  Er de troverdige og verifiserbare?



Fibromyalgi L18, Polyartrose L91, Kneleddsartrose L90, Nakkesymptomer L01, 
Hypotyreose T86

5.1 Beskriv hvordan funksjonsevnen generelt er nedsatt på grunn av sykdom

«Alle ovenfor  nevnte symptomer har direkte innvirkning på pasientens funksjonsevne»

5.4 Hva kan pasienten ikke gjøre i det nåværende arbeidet?

«Er ikke i stand til å jobbe mer enn 50 %»
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Del II

Komm.: lavt spesifiserings-nivå av funksjonsevne



Ryggsmerter lumbosacralt L03 Leddsmerter IKA L20

5.1 Beskriv hvordan funksjonsevnen generelt er nedsatt på grunn av sykdom.

Hun har kroniske smerter i muskulatur og fof (sic) rygg bekken og skuldre.                                                                
Dette begrenser hennes funksjon generelt og dermed arbeidsevne

5.4 Hva kan pasienten ikke gjøre i det nåværende arbeidet?
Hun har ikke vært i stand til å hjelpe brukere, vansker ift stell og vask i bolig som følge av smertene i rygg 
skulder og hender
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Del II

Komm:  Dette er en noe større grad av spesifisering av funksjonsevne og arbeidsevne



5.4a: Hva kan pasienten ikke gjøre i det nåværende arbeidet?

«Ingenting» (Generell tretthet A04)

«Kan ikke overbelaste i rygg, nakke. Unnvike monotone belastninger» (Hofte symptomer/plager L13) 
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Del II

Komm.: Er «ingenting» en meningsfull vurdering? Hva menes med «overbelaste»? Forstår NAV-leseren det samme som legen med dette 
uttrykket?
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Subtil språkbruk

Tekstens mot-stemme

«..har fungert bra i hverdagen , men ikke klart å gå tilbake til noe 

arbeide (…) fortsatt ikke "frisk" til arbeide …» (Epikondylitt L93)

«Objektivisering»

«Smerter i nakke og bortdovning av hender,- spes. ve. arm og hånd. 

MR nakke viser ett lite prolaps i nivå C3/C4» (Cervical skiveprolaps L83)

Komm.:  Mot-stemmen antyder tvil  om pasientens utsagn (svekker pasientens troverdighet?)

Objektivisering: teksten antyder (feilaktig) at det er en organisk årsak (prolaps) til  pasientens symptomer (øker pasientens 

troverdighet?)

Del II
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Oppsummering av del II: funksjonsbeskrivelse og arbeidsevne

•I liten grad spesifiserte beskrivelser, ofte lite informative, ofte fraværende

•Funksjon og symptom blandes sammen

•Subtilt og forvirrende språkbruk forekommer
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Hvilke holdninger og verdier formidler tekstene?

2
0

Del III
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Fem temaer knyttet til holdning og verdier

Navs saksgang skaper utrygghet, angst og nedstemthet (affekt)

Pasienten «fortjener» uføretrygd p.g.a. sine gode holdninger og positive karakter (positiv sosial estimering)

Pasienter med problematferd (rus) kan få et bedre liv med uføretrygd (negativ sosial estimering)

Uføretrygd bør gis på pragmatisk grunnlag (etikk)

Legen appellerer til leseren for sympati, medlidenhet og forståelse (affekt)
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Del III
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Pasienten «fortjener» uføretrygd

«Har kjempet i alle år for å holde seg i jobb så mye som mulig»

Del III

Guri Aarseth 22

Komm.: heroisering, teksten vektlegger trygdesøkerens positive egenskaper og verdier (utholdenhet, arbeidsvilje)

Noen eksempler
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Pasienten vil få et bedre liv med uføretrygd. 

«Pas. bør få en 100% uføretrygd.

Alkoholen styrer livet hennes i perioder. (…).

Det er mulig at hun får et "engasjement" ved de lokale AA.

og dette vil være meget bra for henne. Ikke minst mtp selvfølelsen.

Det vil også kunne virke forebyggende i noen grad i forhold til hennes alkoholisme»

Del III
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Kommentar: Teksten anbefaler uføretrygd, noe som ligger utenfor legens oppgave. Den andre setningen peker på negativ sosial estimering, 
mens resten av teksten argumenterer for hvorfor uføreyrygd bør gis: et «engasjement», økt selvfølelse og forebygging av alkoholisme – og 
appellen til lesren forutsetter at han/hun deler de samme verdiene.  Legen inntar en advokat-rolle, men antyder likevel svak tro på egen argumenter. 



Skjemaet Legeerklæring ved arbeidsuførhet (1999/2010) 

Skjemaet gir ikke rom for pasientens stemme (jfr. brukermedvirkning)

Det gir ikke rom for legens forbehold og evt. usikkerhet (jfr Forskrift om helsepers. attester…)

Det etterspør pasientens begrensninger fremfor muligheter (jfr «arbeidslinje»-logikk)

Komm.: Skjemaet er på kant med gjeldende intensjoner, forskrift og praksis
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Implikasjoner?
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PASIENT: UTVIDET MEDVIRKNING

Bør pasienten få rett og plikt til å fremstille 
seg selv, separat, i eget format og med et 
selvstendig, lovbasert personlig ansvar?

STRAMMERE DEFINERT OPPGAVE

Bør legen begrense seg til å beskrive 
kroppslige/mentale funksjoner basert på 

verifiserbare klinisk undersøkelser og 
observasjoner?

RYDDIGERE
oppgavefordeling basert på

1.Hva pasienten kan
2. Hva legen kan
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Implikasjoner



Takk for oppmerksomheten!
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