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Høring - forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om 
sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) 
 
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har sendt på høring forslag til 
endringer i regelverket for sykepenger og stønad ved barns sykdom 
(pleiepenger). Forslagene innebærer i hovedsak en forenkling av regelverket, 
blant annet for å legge til rette for ny modernisert saksbehandlingsløsning. 
Denne saksbehandlingsløsningen er planlagt realisert i Arbeids- og 
velferdsetaten våren 2021. 
 
Forslagene skal ikke innebære endringer i kompensasjonsnivå for sykepenger 
eller økt belastning for arbeidsgiver. Departementet mener den foreslåtte 
endringen er av lovteknisk art og innebærer en forenkling av regelverket som 
ikke skal ha administrative konsekvenser utover å lette saksbehandlingen. 
 
Allmennlegeforeningen ser behovet for effektivisering av offentlig forvaltning, 
men har noen kommentarer til de foreslåtte endringene. 
 
Alle først vil vi påpeke at det etter endring av sykemeldingsskjemaet, hvor det 
er ble et økt dokumentasjonskrav, ikke er gjort tilsvarende økning i 
honoreringen. Det ble lovet en snarlig gjennomgang av L-takstsystemet, men 
dette har latt vente på seg. Det er derfor på høy tid at en justerer opp 
takstene i forhold til det økte arbeidet og de nye punktene.  
 
Oppheving av unntaket om krav til medisinsk dokumentasjon av 
arbeidsuførhet (folketrygdloven § 8-7)  
Foreslåtte endringer vil gjøre det nødvendig å fylle ut legeerklæring etter 7-8 
uker hos alle. Ved skifte av lege eller innleggelse på sykehus hender det at 
oversikten over samlet sykemeldingslengde glipper og systemet varsler ikke til 
rett tid om behovet for tilleggsopplysninger. En fjerning av unntakene krever 
derfor at en har system som sørger for at disse opplysningene etterspørres til 
rett tid uavhengig om en skifter lege underveis i sykemeldingsforløpet. Ellers 
risikerer en at pasientene som tidligere har gått under unntaksbestemmelsen 
kan få stopp i sykepengene. 
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Benytte rett til sykepenger før rett til arbeidsavklaringspenger 
(folketrygdloven § 8-48 og § 11-27) 
Det presenteres to forslag til endringer: 
Alternativ 1: Rett til sykepenger skal alltid benyttes først for alle som fyller 
vilkårene for sykepenger. 
 
Alternativ 2: Rett til sykepenger skal benyttes først såframt 
sykepengegrunnlaget utgjør minst 2 G. Hvis sykepengegrunnlaget er mindre 
enn 2 G, kan bruker heller velge arbeidsavklaringspenger (forutsatt at 
vilkårene er oppfylt). 
 
Allmennlegeforeningen støtter alternativ 2 da det også ivaretar de med lavt 
sykepengegrunnlag.  
 
Endring i krav til legeerklæring ved pleiepenger (folketrygdloven § 9-16) 
Allmennlegeforeningen støtter forslaget om å fjerne kravet om at det alltid 
skal foretas ny behandling og vurdering etter åtte uker. Arbeids- og 
velferdsetaten skal isteden vurdere om vilkårene fremdeles er oppfylt ved 
forlengelse ved å innhente nødvendig dokumentasjon. 
I mange tilfeller er det fastlegene som har det beste observasjonsgrunnlaget, 
og det er derfor ikke behov for erklæring fra spesialist. Det er også 
sykdomstilstander med behov for pleiepenger hvor pasienten aldri er i 
kontakt med spesialisthelsetjenesten og hvor det er uhensiktsmessig å kreve 
erklæring fra spesialisthelsetjenesten. Et eksempel kan være langvarig E-coli 
infeksjon hos barn som grunnet smittefare ikke kan gå i barnehage, men hvor 
tilstanden ikke er mer alvorlig enn at den kan diagnostiseres og følges opp av 
fastlege.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Nils Kristian Klev 
leder 
 
 
 


