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Disposisjon

Hva vet vi om allmennleger, MUPS og NAV?

De tre nåløyer ( 8 uker- AAP- uføre)

Hvordan skal vi skrive til NAV?

Hvilken rolle har allmennlegen i dette farvannet?



Hva vet vi?

• S. Meland: 13 til 31 diagnoser pr MUPS-pasient

• E. Werner: Liten forskjell i sykmeldingsvurdering blant 

allmennleger i ulike land 

• A. Aamland: 

✓Opplæring av leger har ikke innvirkning på sykmeldingsgrad 

✓Forståelse og respekt øker muligheten for å stå i arbeid



Vurdering av sykmelding ved MUPS

Vanskelig uten objektive funn

Velger å stole på pasienten - vektlegger 

pasientens egen fremstilling 

Nilsen.S SJPHC 2011



Faktorer som påvirker 
beslutningen

• Tidligere kjennskap til pasienten

• Fremstiller sitt problem på en tillitvekkende måte

• Sykmeldingen har en fornuftig hensikt

• Ønske om å unngå konflikt



”En må velge sine kamper. 

Jeg kan ikke slåss med 20 pasienter hver dag.  

Når jeg skal hente sønnen min i barnehagen om 20 

minutter kommer jeg ikke til å bruke mye krefter på å 

presse en motvillig pasient tilbake på jobb.” 

Anne, 34 år



Forhandlinger om sykmelding ved MUPS

Langvarige sykemeldinger kan være uheldig

Strategier for å begrense sykmeldingene

✓Bygge allianse, komme pasienten i møte

✓Tidlig tilbakeføring til arbeid 

Virkemidler for retur til arbeid 

Nilsen S. SJPHC 2015



Anne Olsens smertefulle liv

Bakgrunn:  37 år, samboer. Arbeid som assistent i barnehage

m 2 barn, gutt med skolevansker, mann mye borte. 

Sykehistorie:  Nakke-ryggplager i perioder siden ungdomsskolen, 

flere sykmeldinger siste 3 år 

I dag : Sykemeldt i 7 uker- ikke kommet i gang med behandling -

leder er lite støttende



Gule flagg

En feilaktig oppfatning om at smerter er farlige

Redusert aktivitet og unngåelsesatferd (fear avoidance)

Tro på hvile og ro, og passive behandlingsformer 

Tendens til depresjon, rus og sosial tilbaketrekning.

Sosiale, jobbrelaterte eller økonomiske problemer 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sykmelderveileder



De tre nåløyene

8 (12) uker: Hvorfor skal det gjøres fra unntak fra 

regelen om arbeid?

AAP: Er sykdom hovedårsak? Er arbeidsevnen 

nedsatt med minst 50%?

Uføre: Varig nedsatt arbeidsevne pga sykdom



Alternativer til AAP

Avklaring

Oppfølgingstiltak

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsutprøving

Tilskudd til lønnsmidler

Kvalifisering

Tilrettelegging

Tilrettelagt arbeid

Kvalifiseringsprogrammet



Avslag på uføre- hvorfor?

Sykdom ikke hovedårsak

Sykdom ikke tilstrekkelig dokumentert

Funksjonstap ikke dokumentert

Behandling ikke tilstrekkelig utprøvd

Arbeidstrening ikke gjennomført



Legeerklæringen

Erklæringen blir finlest!

Sikrer riktig ytelse og et smertefritt NAV-forløp

Unngår avslag, forsinkelser og fortvilte pasienter



Diagnosen

Er det sykdom? Fibromyalgi som eksempel:

• Kjernesymptomer

• Bruk diagnosekriterier fra NEL  

• Kort redegjørelse om funn

• Argumenter kort for diagnosen



Beskriv funksjon!

Hva består uførheten i?

Beskriv det du ser

Beskriv en vanlig dag

Hva kan gjøres på tross av sykdommen?



Ferdig behandlet?

Medikament: Hva, hvor lenge, evt hvorfor ikke?

Fysio/Treningsterapi- beskriv!

Mestringsstrategier

Stasjonært behandlingsopphold?



Arbeidsutprøving- hva kreves?

”Tilstrekkelig” tilrettelegging/utprøving

Noenlunde helhjertet deltagelse, vise vilje til å lykkes



Erklæringen: Andre tips

La MUPS være MUPS

Lag et selvstendig arbeid

Ikke skjul mangelfullt arbeid i en vag erklæring



Kommunikasjon med NAV- hva 
er nyttig?

Opptre som sakkyndig

Vektlegg relevante medisinske forhold

Unngå subjektive karakteristikker og følelsesladede innlegg

✓ «Pasienten blir enda sykere pga NAV»

✓ «Rådgivende lege har ikke sett pasienten, og er gynekolog»

✓ «NAV er arrogant og hjerterå»



Allmennlegens rolle

Prøver å ta hensyn til 

Lege-pasientforholdet

Egen trivsel og arbeidsglede

Riktig fordeling av ressurser og velferdsgoder



MUPS og NAV- hva så?

Aktivitet er ofte løsningen- ikke problemet

Balanse mellom rollene

Jobb for samarbeid med NAV



Takk for oppmerksomheten!


