
asbjørn kjønstad, aslak syse og morten kjelland

velferdsrett i
grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet

og tvang



klageadgang og klage til Trygderetten samt adgangen til søksmål (og domstolskon-

troll). Ulike sider ved bevisvurderingen tas opp til slutt, i punkt 6.8.

6.2 To fellesvilkår
6.2.1 Det medisinske vilkåret
6.2.1.1 Generelt

Et juridisk begrep: Retten til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd

er betinget av at medlemmet oppfyller medisinske vilkår. For sykepenger må det

foreligge en skade eller sykdom etter ftrl. § 8-4, mens arbeidsavklaringspenger og

uføretrygd stiller krav om «skade, sykdom eller lyte» etter ftrl. §§ 11-5 og 12-6.

Dette kan betegnes som detmedisinske vilkåret. Av framstillingshensyn taler vi ofte

bare om «sykdom» eller «sykdomskravet», som da også kan inkludere skade og

lyte. Med lyte menes en medfødt defekt. Et slikt vidt sykdomsbegrep brukes også

i trygderettslig teori og praksis.

Sykdomsbegrepet i folketrygden er et juridisk begrep. Innholdet i sykdoms-

begrepet må derfor fastlegges ut fra en tolkning av de aktuelle lovbestemmelsene

i lys av forarbeider, trygderettspraksis, rettspraksis, juridisk teori mv. Medisinske

lærebøker og diagnoselister kan spille inn i den sammensatte vurderingen av om en

tilstand kvalifiserer som sykdom i lovens forstand, men er ikke alene styrende for

innholdet i sykdomsbegrepet. En henvisning til legevitenskapens sykdomsbegrep

ville uansett ikke gitt noe klart svar. Legevitenskapen oppstiller ingen generell og

omforent definisjon av sykdomsbegrepet. Forskerne innen medisin arbeider med

enkelte sykdomssymptomer, tilstander og behandlingsmåter og har ikke vært spe-

sielt opptatt av det generelle sykdomsbegrepet.

Det er utarbeidet flere klassifikasjonssystemer over sykdomsdiagnoser. Særlig

viktig er de som er utviklet av Verdens helseorganisasjon. Systemenes hovedformål

er å tjene som hjelpemiddel ved føring av helsestatistikk, å lette internasjonale sam-

menlikninger og å legge grunnlaget for en ensartet diagnostisk praksis. For syke-

pengetilfellene benyttes ICPC (International Classification of Primary Care) av all-

mennhelsetjenesten og ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases

and Related Diseases) av spesialisthelsetjenesten.

Elementene i sykdomsbegrepet – sammensatt vurdering: I fortsettelsen skal vi

se nærmere på det sammensatte trygderettslige sykdomsbegrepet. Her må det tas

hensyn til hva som anses som sykdom både ut fra et forskningsmedisinsk (teore-

tisk) perspektiv og et praktisk (klinisk) perspektiv. For retten til uføretrygd framgår
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dette klart av ordlyden i ftrl. § 12-6 andre ledd første punktum. Bestemmelsen

angir at det skal legges til grunn et «vitenskapelig basert» sykdomsbegrep, som i til-

legg må være «alminnelig anerkjent i medisinsk praksis». Dermed kreves det både

at legevitenskapen anerkjenner sykdommen, og at den har tilstrekkelig anerkjen-

nelse i medisinsk praksis. Generelt kan det neppe kreves aksept fra et stort flertall

av legegjerningens utøvere.

Ved fastleggingen av det trygderettslige sykdomsbegrepet må det også tas et visst

hensyn til hva folk flest mener med sykdom, og til hva som følger av Nav-praksis.

Når det i Navs rundskriv vises til «hvordan den medisinske vitenskap til enhver

tid utformer sykdomsbegrepet og den praksis som har utviklet seg på området»,

siktes det først og fremst til Nav sin praksis, ikke legenes praksis.

Dynamisk vilkår – behovet for oppdateringer: Sykdomsbegrepet varierer med

tid, sted, kulturtradisjon, folks toleranse overfor smerter, behandlingsmulighetene

til enhver tid, hvilke forskningsoppgaver legevitenskapen prioriterer, hvor store

forskningsressurser som står til disposisjon, mv. (Kjønstad 1990c). Denne dyna-

mikken speiles allerede i forarbeidene til uføretrygdloven fra 1960. I Ot.prp. nr. 22

(1959–60) presiseres det at hva som menes med sykdom, vil «avhenge av hvordan

den medisinske vitenskap til enhver tid utformer sykdomsbegrepet» (s. 11). I dette

ligger det innebygd et dynamisk vilkår, hvor lovgiver selv har lagt opp til at inn-

holdet i det trygderettslige sykdomsbegrepet må oppdateres etter hvert som det

vinnes nye innsikter innen medisinen. Uttalelsene i forarbeidene har fremdeles

relevans idet lovgiver tok sikte på å videreføre sykdomsbegrepet. Det ble først gjort

gjennom å videreføre sykdomsbegrepet i folketrygdloven fra 1966, som igjen er

videreført i folketrygdloven fra 1997 (NOU 1990: 20 s. 377–378 og Ot.prp. nr. 29

for 1995–96 s. 123).

Det dynamiske elementet innebærer at forarbeidsuttalelsene om sykdoms-

begrepets avgrensninger kan måtte bedømmes annerledes i dag. Illustrerende er

reguleringen av alkoholisme, narkomani og psykopati. Det har tidligere vært tvil

om hvorvidt tilstander som ligger i grenselandet mellom psykiske sykdommer og

sosiale problemer, kan gi rett til uføretrygd. I forarbeidene til uføretrygdloven fra

1960 uttales det at «personer som på grunn av miljøskade mangler evnen til å til-

passe seg normalt regelmessig arbeid, hører ikke hjemme i en uføretrygd» (s. 11).

Meningen var at personer med slike problemer skulle få hjelp gjennom den da

planlagte loven om sosial omsorg. Da uføretrygdloven ble vedtatt, var dermed

alkoholisme, narkomani og psykopati unntatt. Nyemedisinske innsikter og enmer

allmenn aksept av psykopatiske tilstander som medisinske lidelser, ga imidlertid
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grunnlag for et revidert syn. Slike tilstander ble etter hvert ansett som sykdom så vel

innen medisinsk teori som i klinisk praksis. Disse endringene ga i sin tur grunnlag

for at lidelsene vant innpass i det trygderettslige sykdomsbegrepet, hvilket skjedde

gjennom tre prinsippavgjørelser:

I Psykopati (ankesak 1167/71) uttalte Trygderetten at psykopati var blitt «en god-

kjent psykiatrisk sykdomsbetegnelse som er innarbeidet i internasjonal sykdoms-

klassifikasjon», hvilket talte for å anse det som en sykdom. Utfallet ble at psyko-

pati i utgangspunktet omfattes av lovens sykdomsbegrep, noe som ble fulgt opp

i senere avgjørelser, eksempelvis 1370/82 og 784/86. Også i disse avgjørelsene blir

det understreket at det ikke er «diagnosen, men symptomenes art og grad som bør

danne grunnlaget for uførevurderingen».

I Alkoholiker (ankesak 595/75) åpnet Trygderetten for at alkoholisme kan bli

ansett som sykdom i lovens forstand. Det hadde lenge vært enighet om at alkohol-

misbruk som hadde gitt alvorlige leverskader eller store mentale forandringer, var

sykdom. Den nye med Alkoholiker-kjennelsen var at selve avhengighetsdannelsen

kunne oppfylle det medisinske vilkåret.

I Narkomani (ankesak 2325/87) la Trygderetten til grunn at narkomani kunne

behandles på linje med alkoholisme og psykopati. Retten viste både til den medi-

sinske utviklingen og til mer normative argumenter om å oppnå konsistens med

de justeringene som var foretatt i Psykopati-kjennelsen og Alkoholiker-kjennelsen.

Presiseringene i de tre prinsippkjennelsene er stadfestet i senere praksis og inn-

tatt i rundskriv fra Nav.

6.2.1.2 Presiseringer av sykdomsbegrepet

Det trygderettslige sykdomsbegrepet omfatter et bredt spekter av lidelser. Både

fysiske og psykiske sykdommer er inkludert. Eksempler på fysiske lidelser er brudd-

skader og nerveskader, for eksempel etter en fallulykke, eller sykdom som for

eksempel kreft, epilepsi eller multippel sklerose (MS). Psykiske lidelser kan til illus-

trasjon være angst, depresjon, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), schizofreni

og psykose.

Det kreves ikke at skaden eller sykdommen er enkel å påvise, for eksempel ved

blodprøver eller røntgen. Vanskelig konstaterbare tilstander slik som nakkesleng-

skader kan derfor oppfylle det medisinske vilkåret. Her har det skjedd en retts-

utvikling i trygdemedlemmenes favør: Etter uføretrygdloven fra 1960 ble det stilt

krav om at det måtte foreligge «alvorlige og varige, objektivt registrerbare symp-

tomer på sykdom, skade eller lyte». Disse strenge vilkårene til medisinsk uførhet

ble fjernet da uføretrygdloven ble innpasset i folketrygdloven fra 1966. Denne end-
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ringen førte til at mange med nervøse lidelser, smerter i muskler og bevegelses- og

støtteapparatet og andre «diffuse lidelser» fikk uførepensjon. Selv om slike vans-

kelig konstaterbare lidelser i dag er inkludert i sykdomsbegrepet, er det i slike saker

ofte vanskeligere å bevise at det medisinske vilkåret er oppfylt, se nærmere i punkt

6.8.

Sykdomsbegrepet må avgrenses i to retninger.

Den ene omhandler avgrensningenmot normaltilstand. Det vil si medisinske til-

stander som etter en helhetlig vurdering ikke er alvorligere enn at de er innenfor

rammen av en normaltilværelse. Her kan nevnes uspesifiserte tilstander som

smerte, allmenn svakhetsfølelse eller tretthet, engstelse for sykdom, generelle

symptomer eller plager, redusert funksjonsevne og liknende. Som sykdomstil-

stander kanman neppe heller regne enkelte av de tilstandene som er ført opp under

psykiske lidelser, for eksempel søvnforstyrrelser, følelse av å være gammel, bekym-

ring over seksuell legning og følelse av nedstemthet.

Den andre avgrensningen er mot funksjonsnedsettelser og arbeidsuførhet som

har annet enn medisinske årsaker. Det må trekkes en grense mot det som uteluk-

kende er sosiale og økonomiske problemer. Det kan være konflikter på arbeids-

plassen, monotont og kjedelig arbeid, arbeidsløshet, konkurs, skilsmisse, livskriser,

familieproblemer, dårlige boforhold, lange arbeidsreiser og andre ytre omstendig-

heter. Denne avgrensningen av sykdomsbegrepet kommer til uttrykk i ftrl. § 8-4

første ledd andre punktum: «Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske

problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.» Tilsvarende framgår av ftrl. § 12-6

andre ledd andre punktum for uføretrygd. Derimot finnes det ingen lovformulert

avgrensning i regelverket om arbeidsavklaringspenger i ftrl. kap. 11, men avgrens-

ningen mot sosiale og økonomiske problemer følger her av blant annet praksis og

juridisk teori (Holgersen 2016 s. 111).

Selv om primærlidelsen faller utenfor lovens sykdomsbegrep, kan de over tid

utvikle seg til en lidelse som er inkludert. Dermed kan sekundærskaden gi grunnlag

for sykdomsbaserte ytelser. Det kan for eksempel være en konflikt på arbeids-

plassen som utvikler seg til en angstlidelse, som er en anerkjent diagnose. I flere

avgjørelser har Trygderetten fastslått at det ikke er diskvalifiserende at sykdommen

har sitt opphav i sosiale eller økonomiske forhold. Illustrerende er TRR-1996-2810,

hvor retten bemerket at «angst og depresjonmå vektlegges uansett om disse lidelser

er forårsaket av økonomiske eller familiære forhold».

Det som særskilt foranlediger spørsmål, er de psykososiale lidelsene. Disse skyldes

dels medisinske forhold (innenfor dekningsområdet), dels sosiale/økonomiske

forhold (utenfor dekningsområdet). Da må det avgjøres om de medisinske forhol-
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dene er så framtredende at de oppfyller årsakskravet for den aktuelle trygdeytelsen.

Her ser man med andre ord en viktig sammenhengmellom det medisinske vilkåret

og årsakskravet.

Hvilket årsakskrav som gjelder, avhenger av den aktuelle trygdeytelsen. Som en

foreløpig forklaring nevnes at det for sykepenger gjelder en avdempet hovedårsaks-

lære og en vanlig hovedårsakslære for uføretrygd, mens det for arbeidsavklarings-

penger gjelder en (mildere) vesentlighetslære. Ved psykososiale lidelser blir dermed

spørsmålene slik: For sykepenger og uføretrygd må det spørres om de medisinske

faktorene utgjør hovedårsaken til funksjonsnedsettelsen/uførheten. For arbeids-

avklaringspenger blir spørsmålet om de medisinske faktorene utgjør en vesentlig

årsak til funksjonsnedsettelsen/uførheten.

6.2.1.3 Et relativt sykdomsbegrep. Diagnoseteori og symptomteori

Holgersen har i sin doktoravhandling om attføring gitt sykdomsbegrepet et videre

innhold (1992 s. 193–292). Hennes hovedsynspunkter kan sammenfattes ved hjelp

av begrepet symptomteorien. Den går ut på at det avgjørende er pasientens symp-

tomer, ikke om det finnes en årsak og en sykdomsbetegnelse som kan settes på

symptomene. Det er ikke bare de objektive symptomene, det vil si de symptomene

som legen kan iaktta og/eller registrere, som kan danne grunnlag for å fastslå om

sykdomskravet er oppfylt. Etter Holgersens mening kan også pasientens subjektivt

opplevde symptomer være avgjørende. Det eneste kravet hun stiller, er at sympto-

mene må være av sykdomsmessig art og ha en viss størrelse.

Kjønstad gikk imot symptomteorien og ville i stedet legge til grunn diagnose-

teorien. Han forklarte den med å vise til at legevitenskapens sykdomsbegrep er

«summen» av de aksepterte medisinske diagnosene. Diagnoseteorien ble forankret

i ulike typer reelle hensyn, som langt på vei også innebar et angrep på Holgersens

symptomteori. Kjønstad anførte blant annet at symptomteorien ville medføre en

utvidelse av sykdomsbegrepet, som igjen ville kunne resultere i en uønsket økning

i folketrygdens utgifter. Han hevdet blant annet at konsekvensen av symptomteo-

rien kunne blitt en rett til «selvbestemt trygd». Med henvisning til Grl. § 75 poeng-

terte han at en slik utvidelse i så fall bør skje ved lovendring, ikke ved en tolk-

ning i rettsvitenskapelige arbeider (med referanse til Holgersen). Kjønstad pekte

videre på at symptomteorien var forbundet med rettstekniske utfordringer i form

av avgrensningsproblemer, at den overinkluderte tilstander som ikke hadde vært

vanlig å betrakte som sykdommer (for eksempel ordinære alderssvekkelser), og at

den ga muligheter til å simulere og misbruke trygden.

Kampenmellom symptomteorien og diagnoseteorien synes stort sett å ha utspilt
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seg i rettslitteraturen, og primært mellom Kjønstad og Holgersen. Problematise-

ringen gjenfinnes ikke i praksis, verken fra Trygderetten eller de ordinære dom-

stolene. Et «punktum» ble vel satt gjennom Holgersens artikkel i festskriftet til

Kjønstad, der Holgersen etter en utførlig gjennomgang av praksis, forarbeider og

andre kilder formulerer seg slik: «Alt i alt mener jeg tiden er kommet for å ‘avlyse’

diagnoseteorien.» (Holgersen 2013 s. 314)

Ut fra det beskrevne går vi ikke nærmere inn på disse teoriene. I stedet vil vi løfte

fram det inntrykket som etterlates etter nyere trygderettspraksis og rettspraksis:

Der opereres det ikke med et enten/eller (enten symptomteori eller diagnoseteori),

men en glidende overgang fra å anerkjenne vektlegging av symptomer, typisk i en

innledende sykefase, til gradvis å etterspørre diagnosene som mer avgjørende i de

senere fasene. Det kreves derfor – som et utgangspunkt – en anerkjent diagnose for

å ha rett til arbeidsavklaringspenger og ikke minst for uføretrygd, som er en varig

ytelse. Se til illustrasjonØstbø (RG 1999 s. 1515), hvor retten uttalte at «[d]et er ikke

uvanlig at trygdekontoret i begynnelsen av sykmeldingsperioden vil legge hoved-

vekten på symptomer og plager, i påvente av at diagnose kan foreligge» (s. 1524).

Dette viser at det kan være en form for relativitet i sykdomsbegrepet, tilpasset de

ulike stadiene i sykdomsutviklingen. Denne relativiteten kan også oppfattes som

en differensiering av hvor strenge beviskrav som stilles, avhengig av hvilket stadium

tilstanden befinner seg på. Både lovens system og praksis forutsetter at tilstanden

vil bli bedre utredet – og som regel avklart –, jo lenger problemene varer. Også av

den grunn kan det bli forskjeller i kravene som stilles for henholdsvis sykepenger

og uføretrygd. Som påpekt av Holgersen har imidlertid relativitetsspørsmålet i dag

begrenset interesse.

6.2.2 Årsakskrav
6.2.2.1 Et dobbelt årsakskrav

For å ha rett til sykdomsbaserte trygdeytelser må årsakskravet være oppfylt. Man

står overfor et dobbelt årsakskrav: For det første kreves det årsakssammenheng

mellom den medisinske tilstanden og funksjonsnedsettelsen. En nedsatt funk-

sjonsevne kan sies å foreligge når en kroppsdel eller en av kroppens fysiske og/eller

kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annenmåte nedsatt (sml. NOU 2005: 8

s. 38). For det andre kreves det årsakssammenheng mellom funksjonsnedsettelsen

og arbeidsuførheten/inntektstapet. Med et begrep hentet fra erstatningsretten kan

det tales om to årsaksledd, hvor det første kan betegnes som realskadeleddet og det

siste som tapsleddet (Kjelland 2008 s. 41–42).
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Kravet om årsakssammenheng i realskadeleddet framgår av formuleringene

«funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade» i ftrl. § 8-4 første ledd

første punktum om sykepenger og formuleringen «[d]en medisinske lidelsen må

ha medført en varig funksjonsnedsettelse» i ftrl. § 12-6 tredje ledd om uføretrygd

(uthevet her). Vilkåret om årsakssammenheng i tapsleddet framgår av formule-

ringene «arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse» og «hovedårsaken til

nedsettelsen av inntektsevnen» (uthevet her), i de samme to bestemmelsene. For

arbeidsavklaringspenger opererer ikke ordlyden i ftrl. § 11-5 med en like tydelig

todelingen av årsakslinja, men selve tenkemåten og prinsippet gjelder også for

denne ytelsen.

Det neste spørsmålet omhandler årsakskravets nærmere innhold. Det må fast-

legges ut fra en tolkning av den enkelte bestemmelsen, se Eide (Rt. 2006 s. 735).

På dette punktet atskiller trygderetten seg fra erstatningsretten, som i større grad

opererer med en alminnelig lære om årsakssammenheng (Kjelland 2016c s. 249

flg.). Innen trygderettens årsaksregler finnes det ikke i samme grad en hierarkisk

«hovedregel–unntak»-struktur. Billedlig kan man heller tenke seg at årsakskravet

i hver av de mange trygdebestemmelsene danner avgrensede enheter, hvor hver

enhet har sin egen utforming av årsaksregelen.

Som nevnt gjelder det en hovedårsakslære for sykepenger og uføretrygd, med

visse variasjoner for de to ytelsene. For arbeidsavklaringspenger benyttes en vesent-

lighetslære. Den stiller krav om at det må være medisinske faktorer som er den

vesentlige årsaken til funksjonsnedsettelsen (årsaksledd 1), og at funksjonsnedset-

telsen er den vesentlige årsaken til arbeidsuførheten/inntektstapet (årsaksledd 2).

Dersom inntektstapet/arbeidsuførheten har sin årsak i for eksempel økonomiske

forhold (nedgangstider, konkurs mv.) eller sosiale forhold (for eksempel samlivs-

brudd), er årsakskravet ikke oppfylt. Da utløses det ingen rett til sykdomsbaserte

trygdeytelser, og offentlig hjelp må i så fall skje fra sosialtjenesten. Vi presiserer

imidlertid at det ikke kreves at denmedisinske tilstanden – skaden eller sykdommen

– har bestemte årsaker. Også på dette punktet atskiller trygderetten seg fra erstat-

ningsretten, som krever at skaden/sykdommen skyldes en ansvarshendelse. Det

nærmere innholdet i årsaksreglene blir forklart under framstillingen av de enkelte

ytelsene.

Selv om det gjelder et dobbelt årsakskrav, er todelingen ikke alltid like framtre-

dende i praksis. Hvor tydelig det doble årsakskravet framgår avNav-vedtak, trygde-

rettskjennelser og andre avgjørelser, avhenger av det konkrete faktum. I mange

saker er det en klar årsakssammenheng mellom funksjonsnedsettelsen og inn-

tektstapet; da blir årsaksspørsmålet ofte bare formulert som et spørsmål om hvor-
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vidt medisinske grunner er hovedårsaken til ervervsuførheten. I andre saker ligger

tyngdepunktet i vurderingen i det siste årsaksleddet, for eksempel i saker der kon-

junkturnedgang, språkproblemer mv. bidrar til ervervsuførheten. I alle saker kan

den uttrykkelige oppdelingen i to årsaksledd være et strukturerende hjelpemiddel

for å sortere årsaksfaktorer i saker med komplekse årsaksforhold (faktum) og for

å strukturere den rettslige årsaksvurderingen (juss).

6.2.2.2 Forholdet til medvirkningsreglene

I de tilfellene hvor medlemmets egen atferd er årsak til skaden eller sykdommen,

kan det oppstå spørsmål i skjæringsfeltet mellom årsaksreglene og medvirknings-

reglene. Selv om regelsettene har grenseflater, er det en viktig perspektivforskjell

med tanke på hva de regulerer: Årsaksreglene retter oppmerksomheten mot hva

som er årsaken til funksjonsnedsettelsen og inntektstapet/arbeidsuførheten, men

etterspør ikke hva som er årsaken til skaden eller sykdommen. Det gjør derimot

medvirkningsreglene: Hvis medlemmet bidrar til å forsterke eller forlenge sin

medisinske lidelse, kan retten til trygdebaserte ytelser falle bort eller reduseres.

Dette følger av ftrl. §§ 8-8 andre ledd og 21-8 andre ledd. Ftrl. § 8-8 andre ledd er

en spesifikkmedvirkningsbestemmelse for sykepenger, mens ftrl. § 21-8 andre ledd

er en generell medvirkningsbestemmelse som dermed også gjelder for arbeids-

avklaringspenger og uføretrygd.

Det er ikke adgang til å nedsette ytelser som følge av at personen selv bidrar

til å utløse skaden/sykdommen. Det er kun adgang til bortfall eller reduksjon i de

situasjonene der medlemmet allerede har kommet inn i Nav-systemet, men ved

egen atferd bidrar til å opprettholde eller forsterke lidelsen. Også her ses en for-

skjell fra skadeserstatningsloven § 5-1 og andre medvirkningsregler i erstatnings-

retten.

6.2.3 Bevis

Hovedregelen er at trygdemedlemmet har bevisbyrden for at vilkårene for syke-

penger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er innfridd. Derfor er det den som

krever disse sykdomsbaserte ytelsene, som må bevise at vilkårene om

skade/sykdom, arbeidsuførhet, årsakssammenheng mv. er oppfylt. Bevisbyrden

kan snus i enkelte tilfeller. Se som eksempel ftrl. § 13-4 andre ledd bokstav d, hvor

det er staten som må motbevise den presumsjonen som bygges opp gjennom opp-

fyllelse av kriteriene i bokstav a, b og c (se forklaringen i punkt 6.6).

Gjennom bevisvurderingen tas det stilling til hvilket saksforhold som skal legges
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til grunn. Hovedregelen er at avgjøringsorganet skal foreta en fri bevisvurdering.

Det kan i utgangspunktet bygge på ethvert bevis som kaster lys over om den som

krever sykepenger, arbeidsavklaringspenger, og uføretrygd, oppfyller krav til med-

lemskap, medisinske forhold, attføringskrav mv. Det er opp til avgjøringsorganet å

vurdere hva som har bevisverdi, og med hvilken vekt. Dette kommer kasuistisk til

uttrykk i trrl. § 15 tredje ledd, der det framgår at «[f]or Trygderetten gjelder reg-

lene om bevis i tvisteloven kapittel 21 til 28 så langt de passer».

For beviskrav er hovedregelen er at det mest sannsynlige faktum skal legges til

grunn. Derfor er det nødvendig, men også tilstrekkelig, at et saksforhold framstår

som 50,01 prosent sannsynlig (overvektsprinsippet). Det kan diskuteres hvorvidt

oppstilling av slike tallverdier kan bli noe annet enn et diskusjonsgrunnlag for den

endelige vurderingen av bevisverdien.

6.3 Sykepenger
6.3.1 Innledning

Formålet med sykepenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkes-

aktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, se ftrl.

§ 8-1. Sykepenger er normalt den første ytelsen i de sykdomsbaserte trygdeytel-

senes «kronologi».

Fra slutten av 1800-tallet ble det dannet bedriftssykekasser ved en del bedrifter.

Den første generelle sykeforsikringsloven ble vedtatt i 1909. Den gjaldt imidlertid

bare for de lavest lønnede arbeidstakerne, og inkluderte i praksis kun kroppsarbei-

dere. 1909-loven ga rett til sykepenger og dekning av utgifter til legehjelp, syke-

husopphold og liknende. Senere ble det vedtatt nye syketrygdlover i 1915, 1930 og

1956.

Ved lov 10. juni 1977 nr. 84 (i kraft 1. juli 1978) ble reglene om sykepenger

betydelig endret: Tidligere var det tre karensdager som ikke ga grunnlag for syke-

penger. Dette prinsippet ble opphevet for arbeidstakere, som dermed fikk rett til

sykepenger fra første fraværsdag. Det ble også innført en arbeidsgiverperiode på to

uker (14 kalenderdager) som arbeidsgiverne skulle betale sykepengene for. Senere

er arbeidsgiverperioden blitt utvidet til 16 kalenderdager. I tillegg ble det innført

en egenmeldingsordning. Den åpnet for at arbeidsuførhet ved sykdom skulle kunne

dokumenteres ved egenmelding fra arbeidstakerne de tre første dagene. Som ledd i

den nye sykepengeordningen fra 1978 ble også folketrygdens stønadsnivå fordoblet

for arbeidstakere. Det ble gitt 100 prosent dekning for bortfalt inntekt opptil 8 G
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