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Legeforeningen  

Her 

 

 

 

 

 

19. april 2022 

 

   

 

Høringssvar fra Allmennlegeforeningen vedrørende forslag til endringer i regelverket 

for sykepenger og omsorgspenger mv. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i lov om folketrygd, blant 

annet: 

 

- Innføre et unntak i folketrygdloven § 8-18 fra plikten til å sende inn 

legeerklæring til arbeidsgiver innen 14 dager i situasjoner der det ikke har 

vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen til arbeidsgiver. 

Departementet understreker at det er snakk om svært få saker, der 

bestemmelsen i dag kan gi svært urimelige utslag for den enkelte sykmeldte. 

Merutgiftene ventes derfor å være beskjedne. 

 

 

- Endre beregningsreglene i folketrygdloven § 8-41 for personer med 

kombinerte inntekter. Det foreslås at det presiseres at sykepengegrunnlaget 

for arbeidstaker/frilanser-inntekten skal fastsettes også ut fra reglene i 

folketrygdloven § 8-30. I praksis innebærer det at sykepengene skal fastsettes 

ved skjønn i tilfeller der den aktuelle månedsinntekten beregnet etter § 8-28 

(omregnet til årsinntekt) avviker mer enn 25 % fra rapportert inntekt til 

ordningen de siste tolv kalendermånedene før arbeidsuførheten. Forslagene 

er begrunnet i rimelighet for den enkelte (§ 8-18) og i ønske om å komme 

fram til et mer treffsikkert beregningsgrunnlag for personer med kombinerte 

inntekter (§ 8-41). 

 

 

- Presisere i folketrygdloven § 8-49 at kravet i folketrygdloven § 8-2 om å ha 

vært i 

arbeid i minst fire uker forut for arbeidsuførhet også skal gjelde ved rett til 

sykepenger for de som mottar dagpenger. 
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- Endre reglene i folketrygdloven § 9-6 om fordeling av omsorgsdager mellom 

foreldre 

der den ene av foreldrene er alene om omsorgen, slik at 

omsorgspengedager kan fordeles mellom foreldrene etter avtale.  

 

 

- Endre bestemmelsene i folketrygdloven § 9-6 knyttet til hvilke sykdommer og 

funksjonshemminger som skal gi en utvidet rett til omsorgspenger. Det foreslås 

at 

det gis en utvidet rett til omsorgspenger til foreldre til barn med langvarig 

sykdom, og 

at forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet 

rett til 

omsorgspenger oppheves. Med langvarig menes sykdom som er antatt å 

vare i minst ett år. Barnets lege må vurdere om det er sannsynliggjort at 

tilstanden gir økt risiko for fravær fra arbeidet, enten fordi barnet trenger pleie 

eller fordi foreldrene må være med barnet til kontroller, behandling og annen 

oppfølging.  

 

 

- Innføre en plikt i folketrygdloven § 9-6 for arbeidsgiver til å drøfte med de 

tillitsvalgte om det skal gis rett til fleksibelt uttak av omsorgspenger, i praksis for 

kortere perioder enn hele arbeidsdager. 

- Fjerne dokumentasjonskravet i folketrygdloven § 9-7 for rett til omsorgspenger 

fra folketrygden for de tre første dagene, slik at arbeidstaker, frilanser og 

næringsdrivende kan gi skriftlig egenmelding til Arbeids- og velferdsetaten for 

de første tre kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Egenerklæringen 

kan gjøres digital, og kravet kan potensielt behandles helautomatisk.  

 

 

- Innføre en rett i folketrygdloven § 9-13 til samtidig uttak av pleiepenger for to 

pleieytere som pleier en nærstående i livets sluttfase. Den maksimale rammen 

på 60 dager per pasient påvirkes ikke. Departementet foreslår å presisere i § 

9-16 femte ledd at samme legeerklæring kan legges til grunn for alle som 

pleier en nærstående.  

 

 

- Endre ordlyden i folketrygdloven § 9-14, slik at personer som har behov for 

nødvendig opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet får rett til 

opplæringspenger. Dette tydeliggjør at også andre personer enn barnets 

foreldre som har en rolle med å ivareta barnet vil kunne ha krav på 

opplæringspenger. Det kreves ikke at vedkommende har den daglige 

omsorgen for barnet, det er tilstrekkelig at man pleier og tar seg av barnet i 

perioder. Forslaget er ikke ment å medføre en realitetsendring i personkretsen 

som i dag faller inn under ordningen. 
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Allmennlegeforeningen støtter i hovedsak de foreslåtte endringene. Vi har likevel 

følgende innspill: 

 

- Endringen knyttet til utvidet rett til omsorgspenger vil kunne medføre økt antall 

legeerklæringer og større arbeidsbelastning på allerede hardt pressede 

fastleger. Fordi 150.000 innbyggere i Norge allerede står uten fastlege, bør 

departementet ha en plan for hvordan langvarig sykdom skal dokumenteres i 

de tilfellene pasienten mangler fastlege.  

 

- Lovendringene må formidles kortfattet til landets fastleger, slik at man sikrer at 

pasientene får korrekt informasjon når de henvender seg til legen med 

spørsmål.  

 

 

 

  

På vegne av styret i Allmennlegeforeningen, 

 

Marit Tuv 

styremedlem 

 

 


