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1. Innledning 
 
1.1 Valg av problemstilling 
Denne besvarelsen skal se nærmere på problemstillingene omkring ung uføretrygdordningen i 
folketrygdloven. Jeg vil se nærmere på hva som anses som alvorlig nok, godt nok dokumen-
tert, og arbeidsforsøk, og benytte meg av rettsdogmatisk metode. Avslutningsvis vil jeg kom-
me med de lege ferenda-betraktninger. 
 
Grunnen til at jeg valgte denne oppgaven er at jeg har jobbet flere år i NAV, og derfor kom-
met tett på brukere som har opplevd å få avslått sine søknader om og bli behandlet etter sær-
reglene for unge uføre. Jeg har også erfart en stor omgjøring av avgjørelser innenfor dette 
temaet, og da særlig når sakene har blitt avgjort av Trygderetten.  
 
Sommeren 2015 fikk vi som NAV–ansatte beskjed om at behandlingen av vilkår om rettighe-
ter som ung ufør skulle midlertidig stanses. Årsaken var at NAV Klageinstans hadde opplevd 
en svært høy omgjøringsfrekvens i Trygderetten i ung ufør-saker. Største delen av omgjø-
ringene gjaldt vurderingen av alvorlighetskravet og dokumentasjonskravet. Det ble pekt på en 
mer liberal praksis hos Trygderetten, og en strengere forståelse av NAV. Utredningen skulle 
foretas av Regelverkskontoret i Ytelsesavdelingen i Direktoratet, og var forventet ferdig tid-
ligst høsten 2015. Våren 2016 fikk vi tilbakemelding om at utredningen ikke hadde ført noen 
vei, og at saker vedrørende unge uføre skulle behandles som tidligere.  
 
Jeg synes derfor saker som omhandler ung ufør generelt er interessant, og opplever det som et 
praktisk problem for forvaltningen med tanke på alvorlighetskravet, dokumentasjonskravet og 
arbeidsforsøk. Det har gjort at jeg i denne besvarelsen ønsker å se mer systematisk på 
problemstillingene omkring dette, og se det i ulike perspektiv og ikke bare i jobbsammen-
heng. 
 
Sintef kom med en rapport i 2016 som gjaldt omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten1, 
og belyste dette temaet. De intervjuet bl.a. saksbehandlere i NAV om utfordringer omkring 
regelverket for uføretrygd.  
 

”Det er veldig mange av de sakene der jeg føler at jeg ikke gjør en feil jobb om jeg 
velger det ene eller det andre. Veldig mange av de sakene. Uføretrygd, Nav Forvalt-
ning.”  

 

                                                
1 Sintef-rapport A27675 Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten 2016-06-01 
2 Sintef-rapport 2016 side 195 
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Videre ble det uttalt at temaet ung ufør oppleves som spesielt vanskelig. Det ble pekt på et 
uavklart regelverk, og et ønsket om en mer avklart framtidig praksis.  
 

”Saksbehandlerne sier at det over en viss tid har vært en utfordring at Trygderetten 
har stått for en mer liberal linje enn Nav i disse sakene, og omgjort mange av sakene 
som har blitt påanket. Saksbehandlerne mener at Trygderetten ikke gir tydelige nok 
signaler om hvordan praksis skal være, når det gjelder ung ufør.”2 

 
Da regelverket oppleves som problematisk for saksbehandlere i NAV, vil jeg i besvarelsen 
komme inn på lovgivers hensikt med bestemmelsen, og hvordan denne bestemmelsen tolkes i 
henholdsvis Trygderetten og domstolene. Jeg vil til slutt gi en vurdering av hensiktsmessighe-
ten av vilkårene slik de er utformet i dagens lovgivning. 
 
1.2 Kort om ordningen 
Uføretrygdens formål er å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold ved bortfall av inntekt, 
som følge av en skade, sykdom eller lyte, jf. § 12-1. Mange personer har imidlertid aldri hatt 
muligheten til å være i inntektsgivende arbeid før. Det kan være personer med en sykdom, 
skade eller lyte medfødt eller oppstått i ung alder, og derfor aldri hatt muligheter til å arbeide, 
fullføre skolegang eller ta videreutdanning. Disse personene kan falle inn under betegnelsen 
”unge uføre” dersom vilkårene er oppfylt. 
 
Det fremgår av folketrygdloven § 12-13 tredje ledd: 
 

”For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig syk-
dom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre 
ledd henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet. Dette gjelder selv om et medlem 
har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumen-
tert at vilkårene i første punktum var oppfylt før 26 år og kravet settes fram før fylte 36 
år. Bestemmelsen i første punktum gjelder også når uføretrygd gis på nytt etter at ytel-
sen er falt bort på grunn av prøving mot inntekt etter § 12-14. Minsteytelsen etter led-
det her ytes tidligst fra og med den måneden medlemmet fyller 20 år.” 

 
Bestemmelsen om minstenivå for unge uføre inneholder de samme inngangsvilkårene som for 
ordinær uføretrygd, jf. §§ 12-2 til 12-7, men stiller strengere krav for dokumentasjon og alvor-
lighet av sykdom eller skade.  
 

                                                
2 Sintef-rapport 2016 side 195 
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Uføretrygd er en varig og løpende ytelse, som man kan motta inntil man fyller 67 år og går 
over på alderspensjon. Nytt regelverk på uføretrygd trådte i kraft fra 1. januar 2015. Uføre-
trygd erstattet da den tidligere ytelsen uførepensjon fra dette tidspunkt. Personer som mottok 
uførepensjon fram til dette tidspunktet ble omregnet til uføretrygd. Den hovedsakelige end-
ringen mellom ytelsene trygd og pensjon er at det tidligere var en pensjonsordning, og ble 
skattlagt som pensjon, mens det fra 2015 ble omregnet til uføretrygd, og dermed skattlagt som 
ordinær lønnsinntekt. I forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd3 § 3 finner man 
formelen for å omregne tidligere uførepensjonister til det nye regelverket. 
 
 
Egne rettigheter for unge uføre ble for første gang innført i 1981. Særrettighetene for unge 
uføre gjaldt da personer med uførhet inntrådt før fylte 20 år. I løpet av historien har alders-
grensen for unge uføre endret seg flere ganger. Første endring kom i 1984, hvor grensen ble 
forhøyet til å gjelde uførhet før 21 år. Senere ble den endret til 22 år 1989, og 24 år fra 1991. 
Fra 1998 ble det satt til dagens grense på 26 år.4 Regelverket for unge uføre har hatt stadige 
utvidelser pga. aldersgrensen, frem til endringen som trådte i kraft fra 1. januar 1998. På den 
ene siden har regelverket blitt stadig mildere, ved at aldersgrensen har blitt hevet, slik at uføre 
personer mellom 20 og 26 år har blitt omfattet. På den andre siden så har regelverket blitt 
strengere, ved at vilkårene for innvilgelse har blitt skjerpet, ved at det stilles strengere krav til 
alvorlighet og dokumentasjon. Dette kan sees i sammenheng ved at flere personer kommer 
inn under ordningen pga. høyere aldersgrense, så kompenseres det ved å skjerpe inn på de 
øvrige vilkårene.   
 
Sosial- og helsedepartementet la den 1. mars 1996 fram forslag til ny folketrygdlov5. Senere 
ble det lagt fram nye endringer i forslaget til ny folketrygdlov6. Departementet gikk her inn 
for å presisere de medisinske vilkårene for rettigheter til ung ufør. De foreslo at lidelsens al-
vorlighet skulle vektlegges mer, og det fremgår at ” … årsaken til den nedsatte inntektsevnen, 
må være en alvorlig sykdom, skade eller lyte, og det må stilles spesielle krav til dokumenta-
sjon.” 7 
 
Innskjerpingen ble bl.a. begrunnet med motivasjon. Det vises til tilfeller med ”… mindre al-
vorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser, kan uførheten ofte overvinnes i ung alder ved 
utdanning eller yrkesrettet attføring. For lett tilgang til uførepensjon med tilleggspensjon ba-

                                                
3 FOR-2014-07-03-947: Forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd 
4 Gyldendal rettsdata, Note 856B til ftrl. § 12-13 tredje ledd av Gudrun Holgersen, lesedato 15.10.16 
5 Ot.prp.nr.29 (1995-1996) 
6 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) 
7 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.1 
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sert på 3,30 pensjonspoeng vil kunne virke lite motiverende for inntektsgivende arbeid.”8 Ved 
å gjøre denne innstrammingen, ønsket departementet å holde særrettighetene for ung ufør til 
personer uten mulighet for egen opptjening grunnet funksjonsnedsettelse.  
 
Det er alvorlighetskravet, dokumentasjonskravet og betydningen av arbeidsforsøk jeg vil stu-
dere nærmere i denne oppgaven. Jeg vil se til rettspraksis for å se hvordan vilkårene blir vur-
dert – om det er enighet eller uklarhet omkring tolkningen av bestemmelsen. Om det har 
skjedd endringer over tid, og avslutningsvis drøfte hensiktsmessigheten med særreglene for 
ung ufør. 
 
Bestemmelsens formål og virkeområde har ikke endret seg siden ikrafttredelsen av ny uføre-
trygd fra 1. januar 2015. Eneste endringen ligger i framgangsmåten for å utmåle ytelsen. Da 
man tidligere beregnet framtidige pensjonspoeng, så beregner man i dag ut ung ufør etter sat-
ser multiplisert med grunnbeløpet i folketrygden, som ofte forkortes til G. Grunnbeløpet be-
nyttes ved fastsettelse av en persons pensjonspoeng og til beregning av ytelser fra folketryg-
den. Grunnbeløpet justeres hvert år og vedtas av Stortinget. Per 1. mai 2016 tilsvarer grunnbe-
løpet 92 576 kroner9. Grunnbeløpsjusteringen har som formål å følge lønnsutviklingen i lan-
det ellers. Utmåling av uføretrygd vil jeg komme mer tilbake til senere i oppgaven. 
 
Ettersom alvorlighetskravet, dokumentasjonskravet og arbeidsforsøk i § 3-21 og § 12-13 tred-
je ledd må forstås på samme måte, så vil jeg derfor behandle spørsmålene om ung ufør på 
tvers av lovverket før og etter 1. januar 2015. 
 
   

2. Bakgrunn  
I NOU 1990:20 ”Forenklet folketrygdlov” kan man se forslag til endringer i dagjeldende fol-
ketrygdlov. Trygdelovutvalgets utredning hadde sitt formål i å skape en enklere og mer for-
ståelig lovtekst for allmennheten. Blant annet ble de viktigste forskriftene inntatt i lovteksten, 
samt at ”unødvendig” tekst som for eksempel store deler saksbehandlingsreglene ble redusert, 
da disse var å finne i forvaltningsloven.  
 
Trygdelovutvalget rettet også fokus på selve inndelingen av folketrygdloven. De viste bl.a. til 
det de kalte ”henvisningssystemet” hvor lovtekstens leser ble i flere hjemler henviste til andre 
hjemler i andre kapitler: 
 

                                                
8 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.1 
9 Grunnbeløpet i folketrygden: www.nav.no (lesedato: 01.10.16) 



5 
 

”For eksempel står det i kapittel 5 at attføringspenger skal beregnes etter reglene om 
uførepensjon i kapittel 8. Og reglene om uførepensjon bygger på reglene om alders-
pensjon i kapittel 7. Disse reglene bygger igjen på reglene i kapittel 6. Det er ikke å 
vente at den som har hatt sykepenger i ett år og så får rett til attføringspenger, skal 
kunne finne fram i dette henvisningssystemet. I utkastet til ny lov har utvalget i stedet 
for slike henvisninger gjentatt bestemmelsene i de enkelte kapitlene. Henvisninger 
brukes når de kan være til hjelp for leseren, ikke når de er en byrde.”10  

 
Som nevnt var Trygdelovutvalget ledet av Asbjørn Kjønstad, fokusert på å få forenklet lov-
teksten i loven. ”Folketrygden er en hjørnestein i vår velferdsstat. En fjerdedel av folket lever 
av trygdeytelser. Folketrygdens budsjett svarer til halvparten av hele det ordinære statsbud-
sjettet.”11  Et av de viktigste momentene for forenklingen var folketrygdlovens innvirkning på 
store deler av befolkningen. Som man gjerne sier om folketrygdloven, ”fra vugge til grav”.  
Utvalget la derfor forståelig nok fokus på å få bukt med den eldre begrepsbruken. Som ek-
sempel bruker de det eldre ordet ”ervervsevne”, som nå foreslås endret til mer morderne, 
”inntektsevne”. Inntektsevne er en persons evne til å utføre inntektsgivende arbeid og ha inn-
tekt.  
 
 

 
3. Rettskildene i trygderetten 
3.1 Lovtekst 
Lovteksten er en sentral rettskildefaktor i trygderetten, slik som den er i de fleste rettsområ-
der. I denne besvarelsen er det folketrygdlovens kapittel 12 som står i sentrum, og da hoved-
sakelig § 12-13 tredje ledd. 
 
3.2 Lovforarbeid 
For å tolke lovteksten er lovforarbeidene viktig for å forstå hensikten og formålet med lov-
teksten. De viktigste forarbeidene til dagens regelverk finner vi i ot.prp.nr.8 (1996-1997). Her 
ble det foreslått å stille strengere krav til alvorlighet og dokumentasjon. Endringene av regel-
verket trådte i kraft 1. januar 1998.  
 
3.3 Rundskriv 
Rundskrivene har en sentral rolle for tolkningen av lovteksten i forvaltningen (NAV). Rund-
skrivene er departementets informasjon til NAV for hvordan en lovtekst skal forstås og tolkes. 

                                                
10 NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov, side 3 avsnitt 9. 
11 NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov, side 3 avsnitt 1. 
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Rundskriv er ikke noen tung rettskilde, og har ikke så særlig vekt i domstolene. Imidlertid kan 
det være uttrykk for praksis, som likevel har en viss vekt, se punkt 3.7 nedenfor. Rundskriv er 
direkte bindende for saksbehandlere i NAV, og er som instruks å regne for saksbehandlerne. 
 
I Sintef-rapporten fra 2016, som nevnt i punkt 1.1, ble de intervjuede saksbehandlerne i NAV 
spurt om sitt forhold til rundskrivene. I praksis kan det virke som om rundskrivet er saksbe-
handlernes aller viktigste rettskilde (sitat): 
 

”Det er veldig nytt det regelverket vårt, og rundskrivet også. Og det er litt jobb som 
må gjøres, mener jeg. Rundskrivet er jo det saksbehandlerne følger nesten framfor lov 
og forskrift. Men det er såpass nytt at det liksom er i utvikling, føler jeg. Det er litt 
uavklarte forhold her og der. Uføretrygd, Nav Forvaltning.”12  

 
Etter lovendringen fra 1. januar 2015, så har retningslinjene blitt myknet litt mer opp. Dette 
gjelder særlig punktet om betydningen av nedsatt funksjonsevne i dagliglivet: 
”…Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen må vurderes som 
alvorlig."13 
 
3.4 Høyesterettspraksis 
Høyesteretts tolkning vil nesten alltid danne grunnlaget for tolkningen i ettertid. Det er ikke 
mange saker innenfor trygderetten som kommer inn til behandling hos Høyesterett. Når en 
sak først har kommet inn for domstolen, velger som oftest retten å komme med selvstendige 
begrunnelser, og ikke henvise til Trygderettens begrunnelser.  
 
Høyesterett anser uansett avgjørelser fra Trygderetten som en rettskilde. 14 Trygderetten som 
rettskilde ble besvart av Høyesterett i Rt. 2005 s. 1757 ”Skyggekjennelsen” (sitat):  
 

”Etter mitt syn må avgjørelser av Trygderetten tillegges vekt i den utstrekning de kan 
tas som uttrykk for eller har gitt seg utslag i en fast og konsistent praksis. Det som 
måtte være uttalt i den enkelte avgjørelse, kan derimot ikke tillegges selvstendig retts-
kildemessig betydning.” 15 

 
Trygderettens praksis har ikke vekt enkeltvis, men kun dersom det kan anses som fast praksis. 

                                                
12 Sintef rapport 2016 side 96 
13 Rundskriv til ftrl. § 12-13 (lesedato: 20.10.16) 
14 Kjønstad 2009 s. 50 
15 Rt. 2005 s.1757 avsnitt 45 
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Siden endringen i 1998, har det kun vært to ung ufør-saker for Høyesterett. Begge dommene 
ble avsagt i 2007, og vil bli ytterligere kommentert senere i besvarelsen.  
 
3.5 Lagmannsrettspraksis 
Lagmannsrettens avgjørelser vektlegges en viss rettskildevekt. 16 Det er avsagt over 130 
dommer i lagmannsretten vedrørende vilkårene for ung ufør.  
 
3.6 Trygderettspraksis 
Trygderetten er et uavhengig organ som behandler anker på trygdevedtak. Trygderettssaker 
for lagmannsretten ankes direkte fra Trygderetten, og ”hopper” dermed over Tingretten, som 
ordinær førsteinstans. Trygderetten bør derfor regnes som et forvaltningsorgan med et sterkt 
domstolspreg17.  
 
Trygderettspraksis er naturlig nok en ”lettere” kilde enn lagmannsretten, men Trygderettens 
praksis er praktisk viktig på grunn av mengden saker. Praksis fra Trygderetten veier tungt for 
NAV, men er ingen særlig tung kilde for lagmannsretten eller Høyesterett, se punkt 3.4 over. 
Trygderettspraksis har presedensskapende virkning for saksbehandlerne i NAV.  
 
3.7 Arbeids- og velferdsetatens praksis (NAV) 
NAV sin praksis kan få betydning på to måter: 

 
”En sentral oppgave for domstolene og rettsvitenskapen er å vurdere om praksis har 
vært i samsvar med lov og rett… 

 
… Praksis kan også tillegges rettskildemessig vekt ved fastleggingen av hva som er 
gjeldene norsk rett. Vanligvis stilles det krav om at praksis skal være langvarig, omfat-
tende og konsekvent.” 18 

 
NAV ser særlig til rundskrivet, som nevnt i punkt 3.3. Andre viktige rettskilder er praksis fra 
Trygderetten og lovteksten. 
 
I oppgavens problemstilling vil jeg se på lovtekst, forarbeid, og praksis fra Høyesterett, lag-
mannsrettene og Trygderetten.  

                                                
16 Kjønstad 2009 s. 50 
17 Kjønstad 2009 s. 63 
18 Kjønstad 2009 s. 53 – 54 
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4. Vilkår for rett til uføretrygd 
4.1 Innledning 
Oppgaven vil ta for seg de vilkårene som er spesielle for ung ufør, men for å kunne plassere 
disse i sin rettslige sammenheng, vil jeg først beskrive de øvrige vilkårene og forholdet til de 
alminnelige reglene om uføretrygd.  
 
Uføretrygd innvilges som en kompensasjon for bortfall av inntekt. Hvis man fyller vilkårene 
for sykepenger etter ftrl.19 §§ 8-2 – 8-9, mottar man vanligvis først sykepenger i inntil ett år. 
Sykepengene skal tilsvare 100 % av en persons bortfalte inntekt, opp til maksgrensen på seks 
ganger grunnbeløpet, jf. § 8-10.  
 
Etter at man har brukt opp sykepengerettighetene går man vanligvis over på ytelsen arbeids-
avklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger fastsettes også ut fra tidligere inntekt, og skal 
tilsvare 66 % av inntektstapet, jf. § 11-16 første ledd.  Arbeidsavklaringspenger regnes ut fra 
en persons pensjonsgivende inntekt i enten kalenderåret før arbeidsevnen ble nedsatt med 
minst halvparten, eller ut fra et gjennomsnitt av de siste tre årene før det samme tidspunktet, 
jf. ftrl. § 11-15 første ledd.  Personen som har framsatt kravet om arbeidsavklaringspenger, får 
beregningen gjort ut fra det som gir best beregningsgrunnlag. Taket er også her som på syke-
penger, seks ganger grunnbeløpet., jf. 11-15 tredje ledd.  
 
For personer som ikke har hatt pensjonsgivende inntekt tidligere, eller har hatt lav inntekt, 
fastsettes det en minsteytelse. Minsteytelsen på arbeidsavklaringspenger er to ganger grunnbe-
løpet, jf. § 11-16 annet ledd.  
 
Har en person fått nedsatt sin arbeidsevne pga. alvorlig og varig sykdom før vedkommende 
fylte 26 år, kan vedkommende ha rett på arbeidsavklaringspenger beregnet som ung ufør. Får 
man dette innvilget vil arbeidsavklaringspengene tilsvare 2,44 ganger grunnbeløpet, jf. § 11-
16 tredje ledd. Innvilgelse av ung ufør på arbeidsavklaringspenger og på uføretrygd kan sees i 
sammenheng, men satsene på ytelsene er forskjellige. Da det på arbeidsavklaringspenger inn-
vilges en sats på 2,44 ganger grunnbeløpet, uavhengig av sivilstand, så innvilges det en sats 
på 2,66 eller 2,91, avhengig av sivilstand på uføretrygd, jf. § 12-13 tredje ledd første 
punktum.  
 

                                                
19 LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven) 
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Man kan motta arbeidsavklaringspenger i inntil fire år, og unntaksvis i ytterligere fire år, jf. § 
11-10 første ledd.  Når rettighetene til arbeidsavklaringspenger er brukt opp, eller når arbeids-
evnen er ferdig avklart kan det neste steget bli uføretrygd.  
 
Det reises flere vilkår som må være oppfylt før man kan innvilges uføretrygd. Det stilles krav 
til alder, medlemskap, sykdom, gjennomføring av behandling og arbeidsrettede tiltak og at 
inntektsevnen er varig nedsatt. 
 
4.2 Alder 
For å ha rett til uføretrygd må man være mellom 18 og 67 år, jf. § 12-4 første ledd. Dette betyr 
at verken et barn eller en alderspensjonist kan motta uføretrygd.  
 
Det at barn under 18 år ikke har rett på uføretrygd kan sees i sammenheng med foreldres for-
sørgerplikt etter barneloven § 66. I hjemmelen vises det til en plikt til økonomisk forsørgelse 
fram til man fyller 18 år. Hvis et barn har ”vesentlig større behov for tilsyn, pleie og annen 
hjelp”  kan det være aktuelt med forhøyet hjelpestønad etter § 6-4.  
 
 
4.3 Medlemskap  
For å ha rett til uføretrygd så må man fylle vilkåret for medlemskap i folketrygden. For at en 
uføretrygd skal innvilges må vedkommende ha vært medlem de siste tre årene før uføretids-
punktet, jf. § 12-2 første ledd. Uføretidspunktet er tidspunktet da inntektsevnen ble varig ned-
satt med minst halvparten, jf. § 12-8. Dette tidspunktet er avgjørende for rettighetene til uføre-
trygd. Ut fra uføretidspunktet avgjøres det om vedkommende har rett på uføretrygd og hvil-
ken beregningen vedkommende har rett på. 
 
Det finnes unntak til kravet om tre års medlemskap. Et unntak er at vedkommende har søkt 
asyl og blitt innvilget flyktningstatus, jf. § 12-2 annet ledd. Et annet unntak er om søkeren 
hadde ett års medlemskap og ble ufør før fylte 26 år eller om vedkommende har vært medlem 
i minst fem år av folketrygden fra fylte 16 år, jf § 12-2 tredje ledd bokstav a og b.  
 
I folketrygdloven § 12-3 første ledd er det også et vilkår om ”fortsatt medlemskap”. Et unntak 
fra medlemskapet er om vedkommende har minst 20 års trygdetid, jf. annet ledd.  Personer 
med yrkesskade er unntatt vilkåret om tre års medlemskap og fortsatt medlemskap, jf. § 12-17 
første ledd bokstav a og b. 
 
4.4 Sykdom 
For å ha rett til uføretrygd så må man ha en ”varig sykdom, skade eller lyte,” jf. § 12-6 første 
ledd. Begrepene ”sykdom, skade og lyte” er tre begrep som gjerne går over i samme mening. 
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De kan forårsakes på forskjellige måter, men gi de samme funksjonsnedsettelsene. For ek-
sempel kan ødelagte lunger komme som en konsekvens av lungesykdom hos en person på den 
ene siden, mens de samme ødelagte lungene kan komme av en skuddskade hos en annen. Per-
sonene står ovenfor like ødelagte lunger (lik konsekvens), men årsaken bak ødeleggelsen 
kommer av en sykdom i det ene tilfellet og en skade i det andre. Begrepet ”lyte” er mer ukjent 
for den vanlige borger. Begrepet er definert som et medfødt problem eller ulempe. Som ek-
sempel kan det nevnes psykisk utviklingshemming, døvhet eller blindhet.  
 
Ved spørsmål om det foreligger en sykdom, tas det utgangspunkt i det som er ”vitenskapelig 
basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis,” jf. § 12-6 annet ledd første setning. Syk-
dommen bør fremgå av den internasjonale diagnoselisten ICD-1020. Som det fremgår av rund-
skrivet til aktuelt vilkår, er sykdomsbegrepet dynamisk, da forskningen og legevitenskapen 
stadig utvikles. Utviklingen får også betydning for alvorlighetskravet og dokumentasjonskra-
vet for særreglene for ung ufør. Man kan for eksempel se at en sykdom som tidligere var å 
anse som alvorlig, nå være mindre alvorlig, da en har funnet opp behandlingstiltak og medisi-
ner. Videre kan utviklingen av legevitenskapen medføre at det blir enklere å dokumentere 
sykdom, og da oppfylle dokumentasjonskravet for ung ufør, ”klart dokumentert”, jf. § 12-13 
tredje ledd. Jeg vil senere i besvarelsen under kapittel 6 og 7, komme grundigere inn på både 
alvorlighets- og dokumentasjonskravet for ung ufør.  
 
”Sosiale eller økonomiske problemer” kvalifisere ikke for uføretrygd, jf. § 12-6 annet ledd 
andre setning. Personer med sosiale eller økonomisk utfordringer oppfyller ikke sykdomsvil-
kåret for uføretrygd. Slike problemer kan allikevel være medvirkende faktorer for utvikling av 
en varig nedsatt arbeidsevne, da helse er en blanding av psykisk, fysisk, sosialt og funksjons-
nedsettelse. Alene er det imidlertid ikke tilstrekkelig, og er ikke en diagnose i ICD-systemet.  
Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at 
den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen. 
 
 
4.5 Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak 
Som nevnt i punkt 4.1 går en person som fortsatt er syk, og har brukt opp rettighetene sine til 
sykepenger over til arbeidsavklaringspenger. Når man mottar ytelsen arbeidsavklaringspenger 
skal arbeidsevnen avklares. Ytelsens formål er at en person under behandling eller deltakelse 
under arbeidsrettede tiltak skal kunne sikres inntekt, jf. § 11-1. NAV plikter å fatte et oppføl-
gingsvedtak når en person henvender seg til NAV. Hva et oppfølgingsvedtak er, og de for-

                                                
20 Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 2015, Helsedirek-

toratet 
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skjellige konklusjonene på vedtaket er hjemlet i NAV-loven21 § 14 a. Vedtaket skal kartlegge 
en person behov for hjelp og bistand. Når arbeidsevnen er ferdig avklart, og man har kommet 
til at vedkommende har en varig nedsatt arbeidsevne, kan personen fremme krav om uføre-
trygd. Vedkommende har da gjennomført all hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede 
tiltak, som er et vilkår for rett til uføretrygd, jf. § 12-5 første ledd. Krav til behandling og/eller 
arbeidsrettede tiltak må sees i sammenheng med vedkommendes ”alder, evner, utdanning, 
yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter,” jf. annet ledd.  
 
 
4.6 Varig nedsatt inntektsevne 
For å ha rett til uføretrygd må inntektsevnen være varig nedsatt med minst 50 %, jf. § 12-7 
første ledd. Til forskjell fra for eksempel ytelsen arbeidsavklaringspenger, så er begrepet ”inn-
tektsevne” og ikke ”arbeidsevne” brukt. Man kan ha hatt inntektsevnen (altså ha tjent penger), 
men ikke hatt tilsvarende arbeidsevne (f.eks. hatt behov for omfattende tilrettelegging eller 
vært mye sykemeldt). Dette blir en slags modifikasjon av hovedregelen om at det er inntekts-
evnen som er avgjørende. Jeg komme tilbake til dette i kapittel 8 om arbeidsforsøk.  
 
Som eksempel kan man bruke en mangemillionær som eier et eget firma. Vedkommende ska-
der seg i en trafikkulykke og hans arbeidsevne blir varig nedsatt til ethvert yrke. Han eier fort-
satt firmaet og tjener fortsatt penger på det. Hans inntektsevne er da ikke varig nedsatt, siden 
han fortsatt får samme inntekt som før skaden.  
 
Det gjøres unntak fra kravet om at inntektsevnen skal være varig nedsatt med minst halvpar-
ten, dersom vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger da kravet om uføretrygd fremset-
tes. I disse tilfellene holder det om inntektsevnen er varig nedsatt med minst 40 %, jf. § 12-7 
annet ledd. Det er også gjort unntak for godkjent yrkesskade, jf. § 12-7 første ledd bokstav c. I 
tilfeller hvor uførheten skyldes yrkesskade, er det nok at inntektsevnen er varig nedsatt med 
minst 30 %.  
 

 
5. Vilkår for rett til ung ufør 
5.1 Innledning 
Bestemmelsen i § 12-13 tredje ledd skal sikre inntekt for unge uføre som på grunn av alvorlig 
og varig sykdom har hatt liten eller ingen mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid. Den 
skal anvendes til personer som er født uføre eller til personer som har blitt uføre i så ung alder 

                                                
21 LOV-2006-06-16-20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) 

[NAV-loven]. 
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at de har hatt liten mulighet til å ha opparbeidet pensjonsgivende inntekt før uførheten opp-
stod. Det er ikke vilkår om 100 % uføregrad for å falle inn under bestemmelsens virkeområde.  
 
Uføregrad fastsettes ved å sammenligne inntektsmulighetene før og etter uføretidspunktet. 
Har brukeren tapt hele inntektsevnen, settes uføregraden til 100 prosent. Har brukeren tapt 
deler av inntektsevnen, settes uføregraden lik den delen av inntektsevnen brukeren har tapt. I 
utmålingen benytter man seg av inntekt før og inntekt etter uførhet. Inntekt før uførhet fastset-
tes etter hovedregel ved å se på inntekten rett før uføretidspunktet, eller året før uføretids-
punktet. Inntekt før uførhet oppjusteres ved endringer i grunnbeløpet og kalles derfor også 
oppjustert inntekt før uførhet. Denne inntekten skal fastsettes ut i fra vedkommende sin nor-
male årsinntekt i 100 % stilling, jf. § 12-9 første ledd. Inntekten etter uførhet er den inntekten 
man kan forvente å ha etter at man ble ufør. Inntekt etter uførhet brukes til å fastsette uføre-
grad og inntektsgrense. Denne inntekten skal oppjusteres ved endringer i grunnbeløpet, jf. § 
12-9 tredje og fjerde ledd. 
 
Personer som innvilges ung ufør har ofte ikke hatt egen opptjening, og dermed ingen inntekt 
før uførhet. Det må da fastsettes en fiktiv inntekt før uførhet. For personer som innvilges ung 
ufør etter § 12-13 tredje ledd, så skal inntekten før uførhet utgjøre minimum 4,5 ganger 
grunnbeløpet, jf. § 12-9 annet ledd bokstav c.  
 
Grunnbeløpet tilsvarer per 1. mai 2016 92 576 kroner. En person som mangler eller har hatt 
liten inntekt, og som innvilges ung ufør etter § 12-13 tredje ledd vil i dag få fastsatt en fiktiv 
inntekt før uførhet på 416 592 kroner. Hvis man da tenker seg at personer i dag har en inntekt 
på 145 772 kroner, så må man gradere uføretrygden. Regnestykket blir da som følger: 
145 772 kroner (inntekt etter uførhet) / 416 592 kroner (fiktiv inntekt før uførhet) = 0,35 = 
100 % - 35 % restarbeidsevne = 65 % uføregrad. Vedkommende innvilges da uføretrygd med 
65 % uføregrad.  
 
For å fylle vilkåret for ung ufør er det et vilkår at sykdommen, skaden eller lytet oppsto før 
fylte 26 år, at sykdommen må være klart dokumentert, og i tilfeller hvor man har vært i mer 
enn 50 % arbeid etter fylte 26 år må man ha fremmet kravet før man fyller 36 år, jf. § 12-13 
tredje ledd.  
 
5.2 Alder 
Uføretidspunktet fastsettes etter § 12-8.  Dette tidspunktet må være satt til senest den første 
datoen i måneden søkeren fyller 26 år for å bli innvilget ung ufør, jf. § 12-13 tredje ledd første 
punktum. Personer som fyller 26 år i måneden uføretidspunktet fastsettes oppfyller derfor 
aldersvilkåret. Aldersvilkåret er ufravikelig, og det finnes derfor ingen unntak til alderskravet 
på 26 år.  
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5.3 Varig sykdom, skade eller lyte 
Formålet med ung ufør-ordningen er som nevnt å sikre en minstesats for personer som har 
hatt liten eller ingen mulighet til egen opptjening. Varighetskravet til sykdommen er som 
hjemlet for ordinær uføretrygd i § 12-6. I rundskrivet til § 12-6 er varighetsbegrepet forklart. 
Krav til varighet krever ikke at det foreligger en livsvarig sykdom, men at sykdommen skal 
være langvarig. Det er lagt til grunn at varigheten må være på minst 7 år fra uføretidspunk-
tet.22   
 
5.4 Alvorlig 
I § 12-13 første ledd første punktum stilles det et vilkår om at sykdommen, i tillegg til å være 
varig, også skal være alvorlig. Dette er et strengere krav enn for ordinær uføretrygd. For å 
avgjøre om en sykdom er alvorlig må den være klart dokumentert. Det som er av betydning er 
både alvorlighetsgraden på sykdommen og hvilke følger dette utgjør for søkerens funksjons-
evne. Et moment som er av betydning er bl.a. funksjonsevnen generelt, hvordan vedkommen-
de kan ta seg av barn.  
 
Alvorlighetskravet blir behandlet nedenfor i kapittel 6. 
 
5.5 Klart dokumentert 
I tillegg til at sykdommen må være varig og alvorlig, så må den også være klart dokumentert., 
jf. § 12-13 tredje ledd første punktum. Dokumentasjonen må fjerne tvil om at uføretidspunktet 
oppsto før fylte 26 år.  
 
Dokumentasjonskravet blir behandlet i kapittel 7 nedenfor.  
 
5.6 Arbeidsforsøk 
Det åpnes i § 12-13 tredje ledd annet punktum for at personer som har vært i jobb etter skjæ-
ringstidspunktet, allikevel kan få innvilget ytelse etter ung ufør. Uttrykket ”arbeidsforsøk” er 
ikke brukt i lovteksten, men er behandlet i forarbeidene. Til forskjell fra alvorlighetskravet og 
dokumentasjonskravet, så er ikke dette et vilkår for innvilgelse av ung ufør. 
 
Arbeidsforsøk vil bli behandlet nærmere i kapittel 8.  
 

                                                
22 Rundskriv til ftrl. § 12-6 (lesedato: 10.10.16) 



14 
 

 
6. Hva er alvorlig nok? 
6.1 Innledning 
For å bli innvilget ung ufør-fordeler til uføretrygden så må man oppfylle kravet om at  
sykdommen, skaden eller lytet er alvorlig. Det fremgår av folketrygdloven § 12-13 tredje ledd 
første punktum: 
 

”For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig syk-
dom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre 
ledd henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet.” (mine uthevinger) 

 
Et av vilkårene for å bli innvilget ung ufør er at sykdommen er både alvorlig og varig. Ved at 
det er et varighetskrav, kan ikke en kortere periode med en alvorlig sykdom omfattes av be-
stemmelsen. For å oppfylle alvorlighetskravet må sykdommen være klart dokumentert og 
begrunne et funksjonstap som igjen forklarer den varige reduksjonen av inntektsevnen. Det er 
ikke diagnosen alene som er avgjørende, men alvorlighetsgraden av sykdommen og følgetil-
standene av dette. Påvirkning av funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen må 
vurderes som alvorlig. Det må med andre ord foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfel-
le. Denne vurderingen medfører derfor et visst skjønn, og som derfor vil medføre at tilfeller 
behandles ulikt. 
 
I tilfeller hvor søkeren har flere sykdommer, kan de til sammen medføre en alvorlig og varig 
funksjonsnedsettelse. På denne måten blir det altså ”summen” av alle lidelser. Til tross for at 
hvert enkelt sykdomstilfelle ikke er tilstrekkelig. I rundskrivet til § 12-13 finner man en liste 
over eksempler på sykdomstilstander som kan anses som alvorlige, listen er ikke uttømmende. 
Rundskrivet blir videre behandlet i punkt 6.3 nedenfor. 
 
 
Ved å stille vilkår om ”alvorlig” sykdom medfører dette et trangere inngangsvilkår for ung 
ufør enn for ordinær uføretrygd. Hvor strengt dette vilkåret er, er imidlertid mer uklart. 
 
6.2 Forarbeidene 
6.2.1 Innledning 
Særordningen for unge uføre ble innført i 1981. Lovens formål var å sikre de personene som 
av ulike årsaker hadde blitt rammet av sykdom eller skade i ung alder, og som derfor ikke 
kunne tjene opp pensjonspoeng.  
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Ved endringslov 29. februar 1997 nr. 20, som trådte i kraft 1. januar 1998 ble det gjennomført 
markante innstramminger på særordningen for unge uføre. Fram til dette tidspunktet hadde 
vilkårene for ung ufør vært den samme som for ordinær ufør, med unntak av utvidelsen av  
alderskravet.  
 
 
6.2.2 NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov 
Under utarbeidelsen av ”Forenklet folketrygdlov” ble det vist til ot.prp.nr.42 (1980-1981), 
som var den første gangen særordningen for unge uføre ble omtalt. Departementet uttalte den 
gang (sitat): 
 

”… Sammenlignet med jevnaldrende som er blitt uføre i en normal arbeidssituasjon 
vil de unge uførepensjonister som her er nevnt, etter gjeldende regler for all sin fram-
tid bli stående på et vesentlig lavere pensjonsnivå. Sammenlignet med de noe eldre 
som i dag blir uføre, vil de også bli liggende under i ytelser, idet de eldre normalt vil 
ha opparbeidet ikke ubetydelige tilleggspensjonsrettigheter. En står derfor etter de-
partementets oppfatning overfor en meget spesiell og vanskelig stilt gruppe som det er 
god grunn til å prioritere.”23 

 
6.2.3 St.meld.nr.35 (1994 – 1995) 
I Velferdsmeldingen ble vilkårene for ung ufør drøftet. Her ble hensikten med alvorlighets-
kravet behandlet, og Regjeringens oppfatning på bestemmelsen. Hensikten med særreglene 
for unge uføre er å gi personer som ikke har hatt muligheter til å arbeide pga. tidlig uførhet en 
bedre ordning. Etter Regjeringens oppfatning burde det derfor legges mer vekt på ”medisinsk 
uførhet”.24 
 
6.2.4 Ot.prp.nr.29 (1995 – 1996) 
Under utarbeidelsen av den nye folketrygdloven av 1997, la Sosial- og helsedepartementet 
fram sine forslag. Deres forslag bygget i det store og hele på Trygdelovutvalgets utredning 
NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov. 
 
6.2.5 Ot.prp.nr.8 (1996 – 1997) 
Det siste lovforslaget inneholdt visse endringer fra utarbeidelsen som var gjort av Trygde-
lovutvalget i 1990 og Sosial- og Helsedepartementet i 1996.  Som i Stortingsmeldingen ble 
det her også uttrykt støtte til innstramming av vilkårene for unge uføre.   

                                                
23 NOU 1990:20 Forenklet folketrygdlov, side 155 avsnitt 11 
24 St.meld.nr.35 (1994 – 1995) side 102 
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Departementet fokuserte bl.a. på formålet med å motivere unge personer. Motivasjonen er 
sentral da ikke fult så alvorlige sykdommer kan overvinnes i ung alder ved både jobb og ut-
danning. Er tilgangen på ytelsen for lett, så kan det være at personer ikke er motivert nok til å 
forsøke seg i inntektsgivende arbeid. 
 
Departementet viste til uttalelse fra departementet i ot.prp.nr.42 for 1980 – 81. Departementet 
vektla i sin uttalelse at en særordning for en gruppe uføretrygdede, burde stille krav til ”spesi-
elle og sterke grunner”. I tillegg måtte en slik ordning ”avgrenses sterkt og klart”.25   
 
I lovforslaget viste som sagt departementet til uttalelsen fra 80-tallet, og konkluderte med at 
en ikke anså at flere grupper enn de nevnte i 1980 burde særbehandles. De ønsket allikevel å 
presisere de medisinske vilkårene.  
 
Forslaget endte i at alvorligheten på lidelsen burde vektlegges i større grad. Ved å fokusere på 
alvorligheten til lidelsen, så ville man bedre fange opp gruppen personer som av medisinske 
årsaker var forhindret fra å gjøre egen pensjonsopptjening.   
 
Deres forslag innebar som nevnt en presisering av sykdommens medisinske alvor, men i til-
legg skulle det fokuseres på funksjonsevne, og konsekvensene lidelsen innebar. Det måtte 
dermed være en årsakssammenheng mellom alvorligheten og den nedsatt inntektsevnen, da en 
”ubetydelig sykdom” ikke kunne være hovedårsaken til varig nedsatt inntektsevne.26  
 
Det skal stilles strengere alvorlighetskrav til sykdommen, skaden eller lytet, og lidelsens føl-
ger for funksjonsevnen. Hvis det er tilfeller hvor det har vært lite eller ingen kontakt med hel-
sepersonell eller lege før skjæringstidspunktet, så vil de i de aller fleste tilfellene ikke oppfylle 
kravene for ung ufør.27   
 
6.2.6 Delkonklusjon 
Forarbeidene og lovgivers ønske er å atskille unge uføre fra ordinære uføre, ved å stille 
strengere krav til alvorligheten ved sykdommen, skaden eller lytet. Ved å skjerpe inn på al-
vorlighetskravet, mener de at man ved å se på årsakssammenhengen på lidelsen og den ned-
satte inntektsevnen, kunne skille en alvorlig sykdom fra en ”ubetydelig sykdom”.  
 

                                                
25 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.1 
26 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.2 
27 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.3 
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I tillegg til å se på årsakssammenhengen, må man foreta en funksjonsvurdering. Ved vurde-
ringen av funksjonsevnen skal man se på konsekvensene en sykdom har hatt for evnen. Ved å 
tolke begrepet ”funksjonsevne”, kan man trekke det ned i at det kan innebære både inntekts-
evne innenfor yrkeslivet, men også funksjonsevne innenfor dagliglivet. Momenter som fami-
lieliv, fritidsaktiviteter og andre gjøremål kan dermed være med i begrunnelsen. 
 
Det sentrale er søkerens faktiske funksjonsevne før skjæringstidspunktet på 26 år. Det er altså 
ikke tilstrekkelig dersom medlemmet hadde en varig og alvorlig lidelse som var klart doku-
mentert og hadde en risiko for at funksjonsnedsettelsen skulle komme i senere tid, dersom 
denne ikke hadde manifestert seg. Omfanget av funksjonsnedsettelsen før fylte 26 år er det 
som avgjør saken, ikke diagnosen som er satt av helsepersonellet. Spørsmålet man må stille 
seg er: Hva gjorde sykdommen eller skaden med funksjonsevnen til søkeren? Det er med-
lemmets faktiske funksjonsevne før fylte 26 år som er avgjørende. Det er ikke tilstrekkelig at 
personen hadde en varig og alvorlig lidelse som var klart dokumentert og medførte risiko for 
senere funksjonssvikt. Det er omfanget av funksjonssvikten før fylte 26 år som er avgjørende i 
vurderingen, ikke diagnosen alene. Man kan her se på personens tilknytning til  for eksempel 
arbeidsliv, dagliglivet og utdanning. 
 
 
6.3 Rundskriv  
I rundskrivet til § 12-13 tredje ledd, er det forklart hvordan alvorlighetskravet skal tolkes og 
praktiseres av forvaltningsenheten: 
 

”Bestemmelsen skal sikre inntekt for unge uføre som på grunn av alvorlig og varig 
sykdom har hatt liten eller ingen mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid. Det er 
ikke krav til 100 prosent uføregrad for å omfattes av bestemmelsen.” 28  

 
Rundskrivet poengterer også at bestemmelsen reiser krav om både alvorlighet og varighet. 
Spørsmålet omkring varigheten av sykdommen, skal tolkes på lik måte som varighet i § 12-6 
første ledd. Man vil derfor ikke godkjenne kortere perioder med alvorlig sykdom.  
 
Videre bemerkes det at en alvorlig sykdom avgjøres ikke ut fra diagnosen, men graden av 
alvorlighet og konsekvensene for funksjonsnivået. Funksjonsevnen i det daglige liv kan også 
ha innvirkning på hvordan alvorlighetskravet skal forstås. 
 
Rundskrivet presenterer en ikke uttømmende lise over diagnoser: 

                                                
28 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 18.10.16.  
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”Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsys-
tem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser 
Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil 
Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose 
Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi 
Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt 
Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet 
Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni 
Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser 
Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser 
Autisme 
Alvorlig grad av Aspergers syndrom 
De alvorligste tilfellene av ADHD”29 

 
Listen skal egentlig være til hjelp for forvaltningen, men bidrar også til å skape uklarheter. 
Man kan for eksempel komme i situasjoner hvor man blir ”låst” til eksempellisten, og avslår 
tilstander som ikke er oppramset der. Dette på tross av at den ikke er uttømmende og at vilkå-
ret er ”alvorlig” sykdom. For når er for eksempel en leddsykdom ”alvorlig”? Det er den hvis 
den er ”alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt.” Siden det allerede står ”alvor-
lig” i loven, bidrar ikke dette i særlig grad til å avklare innholdet i lovens alvorlighetskrav. 
 
I rundskrivet til § 3-2130 er det uttalt at ikke klart dokumenterte og diffuse lidelser kan kun 
som unntak gi innvilgelse av ung ufør. Eksempel på en diffuse lidelse er ME. Roger Spids-
berg har i en artikkel fra 2014 31 uttalt at man opplevde en oppmykning i rettsoppfatning av 
ME og diffuse lidelser rundt 2004 – 2005. Spidsberg viser til (sitat): 
 

”Utover på 2000-tallet økte samfunnets og politikernes oppmerksomhet rundt ME-
lidelsen, både generelt og i tilknytning til enkeltsaker. Dette skapte et press i retning 
av at ME måtte omfattes av ung ufør-ordningen, og spørsmålet om hvor langt det gjel-
dende rettskildematerialet kunne strekkes aktualiserte seg i flere saker for Trygderet-
ten.”32 

 

                                                
29 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 18.10.16. 
30 Rundskriv til ftrl. § 3-21 (gjaldt til 1. januar 2015), lesedato: 04.11.16 
31 Roger Spidsberg, «I hvilken utstrekning omfattes diffuse lidelser som ME av folketrygdens ung ufør 
- ordning?», Tidsskrift for erstatningsrett 2014 nr.1, s. 24-42. 
32 Spidsberg 2014 kapittel 2 avsnitt 4 
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6.4 Høyesterettspraksis 
I 2007 kom Høyesterett med to dommer, som også er de eneste dommene domstolen har gjort 
på ung ufør området. I en av sakene ble det innvilget ytelse etter ung ufør, i den andre ikke. I 
hvilken grad kan disse dommene si noe om kravet om ”alvorlig” sykdom, skade eller lyte? 
 
6.4.1 Rt. 2007 s. 899: Psykisk sykdom som ikke hadde hindret videreutdanning 
I avgjørelsen kom Høyesterett fram til at en mann fylte vilkårene for å få beregnet sin uføre-
trygd etter reglene for unge uføre i dagjeldende folketrygdloven § 3-21. Høyesterett la i denne 
saken til grunn uttalelser fra de sakkyndige og fant dermed ut at kravet om alvorlig sykdom 
var tilfredsstilt.  
 
I denne saken gjaldt det en person med psykiske lidelser som hadde blitt innvilget 100 % ufø-
repensjon, men fått avslått kravet om å bli beregnet fremtidig tilleggspensjon etter særreglene 
for unge uføre etter § 3-21.  
 
Mannen ble sykmeldt som 25 åring i 1986, og i årene fram til 1997 videreutdannet han seg 
under attføring. Vedkommende ble så innvilget 100 % uførepensjon i 2005, men fikk ikke 
beregnet pensjonen etter særordningen for unge uføre. Dette ble klaget inn til Trygderetten. 
Retten kom her fram til at hans personlighetsforstyrrelse ikke hadde vært alvorlig nok, og 
henviste til hans videreutdanning. Saken ble så klaget inn for lagmannsretten. Domstolen 
kjente Trygderettens avgjørelse ugyldig, og kom frem til at mannens personlighetsforstyrrelse 
var av alvorlig karakter. Staten valgte å anke dommen inn for Høyesterett, da de mente at al-
vorlighetskravet ikke var oppfylt.  
 
Medlemmet fikk først i 2003 avslått sitt krav om uførepensjon, men klagde på dette vedtaket. 
Under behandlingen av klagen sendte trygdekontoret saken til rådgivende overlege.  Retten 
viste til rådgivende overleges uttalelse om personens psykiske sykdom. Den rådgivende over-
legen bemerket at vedkommende hadde en paranoid personlighetsforstyrrelse, ”som er en 
relativt alvorlig og invalidiserende personlighetsforstyrrelse…” Den rådgivende overlegen 
konkluderte med at medlemmet fylte vilkårene for ung ufør, da symptomene startet i ung al-
der.33 Etter denne konklusjon innstilte trygdekontoret saken for innvilgelse av ung ufør etter 
dagjeldende § 3-21. Den behandlende enhet, fylkestrygdekontoret innhentet allikevel egen 
uttalelse fra sin rådgivende overlege. Den legen viste i sin uttalelse til attføringstiltakene for 
medlemmet, og hans videreutdanning. I sin konklusjon kom hun fram til at medlemmet ikke 
fylte vilkårene for ung ufør.  

                                                
33 Dommens avsnitt 47 
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Under ankesaken for lagmannsretten ble medlemmet undersøkt av en spesialist i psykiatri. 
Spesialisten fokuserte her på medlemmets lidelse, og dens alvorlighet. Spesialisten konkluder-
te med at vedkommende aldri kan ha vært arbeidsfør pga. lidelsen.  
 
Den ankede parten (NAV) viste til hensikten med alvorlighetskravet, hvor den skal skille 
unge uføre fra ordinære uføre. ”Alvorlighetsgraden går både på sykdommens art og på funk-
sjonsevnen.”34 Det må her være en årsakssammenheng mellom det objektive og subjektive, 
alvorligheten på sykdommen isolert sett og hvordan dette påvirker funksjonsevnen til den 
skadelidte.  
 
NAV viste også til uttalelse fra daværende Rikstrygdeverket, hvor psykiske lidelser var på 
dagsordenen: ”Den syke må være betydelig invalidisert både i dagligliv og i forhold til ar-
beidslivet.” 35  Den sykes medvirkning og funksjonsevne i dagliglivet har betydning for opp-
fyllelse av vilkåret for ung ufør, i tillegg til arbeidslivet. Når man ser hen til dagliglivet, så 
kan forhold som familieliv være et moment. Er vedkommende enslig forsørger? Hvis ved-
kommende kan ta vare på barn alene, kan man da altså forvente at vedkommende kan fungere 
i arbeid? Eller er hele inntektsevnen varig nedsatt? NAV mente at alvorlighetskravet ikke var 
oppfylt, og begrunnet dette bl.a. i at motparten hadde videreutdannet seg.  
 
Retten viste i denne saken til Velferdsmeldingen36 hvor vilkårene for ung ufør ble drøftet. De 
fokuserte her på hensikten med særreglene for unge uføre, som er og gi personer som ikke har 
hatt muligheter til å arbeide pga. tidlig uførhet en bedre ordning. De må derfor legge mer vekt 
på ”medisinsk uførhet.”  
 
Videre viste retten til forarbeidene til bestemmelsen utarbeidet av departementet37. Ut fra 
denne odelstingsproposisjonen tok retten med seg formålet med å motivere unge personer til 
og forsøke seg i arbeid. Dette for at de sykdomstilfellene som ikke er alvorlig kan overvinnes 
ved å forsøke seg innenfor utdanning eller arbeid.  
 
Retten i denne saken hadde tre sakkyndige uttalelser. To av de sakkyndige mente med sikker-
het at medlemmet var ufør før fylte 26 år, mens den tredje person mente at pga. videreutdan-
ningen og attføringstiltakene ikke kunne anses å ha oppfylt vilkåret om alvorlig sykdom før 
fylte 26 år. Medlemmet i tvisten hadde en psykisk lidelse, og to av de sakkyndige som mente 
                                                
34 Dommens avsnitt 11 
35 Dommens avsnitt 11 
36 St.meld.nr.35 (1994-1995) 
37 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) 
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vedkommende oppfylte vilkårene for ung ufør poengterte hvordan sykdomsforløpet ved per-
sonlighetsforstyrrelser virker. De mente derfor utvilsomt at medlemmet led av en alvorlige 
lidelse før fylte 26 år, ”og at han både privat og arbeidsmessig var høygradig invalidisert”. 
Retten konkluderte derfor i denne saken med at vedkommende oppfylte kravet om alvorlig 
sykdom.38  
 
Det avgjørende i denne avgjørelsen var at man tilla sakkyndiges uttalelser om psykisk syk-
doms utviklingsforløp. To av de sakkyndige konkluderte med sikkerhet i at medlemmet opp-
fylte vilkårene for ung ufør, da man ut fra sykdomsforløpet kunne se dette. Det sentrale var at 
uførheten hadde inntrådt før skjæringstidspunktet. Retten konkluderte så med at dette derfor 
var alvorlig nok, og at vedkommende fylte rettighetene for ung ufør.  
 
Det essensielle ved avgjørelsen er vektleggingen og vurderingen av sykdomsforløp, sympto-
mer, årsakssammenheng og funksjonsevne som kan si noe om hvor terskelen for ”alvorlig” 
går. De sakkyndiges redegjørelse for sykdomsforløpet ved personlighetsforstyrrelser ble i 
denne saken tillagt avgjørende vekt. 
 
 
6.4.2 Rt. 2007 s. 912: Deltakelse i arbeidslivet etter fylte 26 år som bevis på at 
vilkårene for ung ufør ikke var oppfylt.  
I denne avgjørelsen fikk en kvinne ikke medhold i uføreytelse etter ung ufør. Denne saken ble 
behandlet i sammenheng med Rt. 2007 s.899. Kvinnen hadde en medfødt ryggskade. Hun fikk 
innvilget 100 % uførepensjon i 2003 med uføretidspunkt satt til 1. november 1998. Kvinnen 
var da 27 år gammel. Hun anket avgjørelsen inn for Trygderetten, med krav om å få endret 
uføretidspunktet tilbake i tid, da hun mente uførheten stammet fra den medfødte skaden. I 
2004 kom Trygderetten fram til at til tross for at skaden var klart dokumentert, så hadde ikke 
sykdommen ”vært av en alvorlig medisinsk art og grad” før sykmeldingstidspunktet i 1998.39 
Avgjørelsen ble videre anket inn for lagmannsretten, hvor det ”…ble begrunnet med at den 
medfødte ryggskjevheten – som hadde ført til en affeksjon av nerveroten – ikke i seg selv var 
noen alvorlig sykdom, at heller ikke lovens øvrige krav om klar dokumentasjon av lidelsen 
alvor og varighet var oppfylt…”.40  
 
Dommen ble avsagt under dissens 4-1. Førstvoterende begrunnet avslaget bl.a. i sykdomshis-
torien til kvinnen. Hun hadde etter store plager i ung alder sett forbedring i alder av 17 år etter 
fysioterapibehandling. Det ble også vektlagt at det ikke fantes opplysninger i hennes sykehis-
                                                
38 Dommens avsnitt 54 
39 Dommens avsnitt 5 
40 Dommens avsnitt 6 
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torie fra 1995 og fram til hennes sykmelding i 1998. I førstvoterendes konklusjon ble det kon-
kludert med at ”det er ikke bestridt at det medisinsk er en sammenheng mellom As medfødte 
lidelse og de smerteplager som senere har ledet til at hun oppfyller vilkårene for ytelser etter 
folketrygdlovens kapittel 12.” Videre bemerket dommeren at kvinnens skade ”innebar en 
risiko for at helsen senere kunne bli svekket i en slik grad” at vilkårene for ung ufør ville bli 
oppfylt. Til tross for risikoen mente dommeren at ettersom hun hadde fungert i skole og ar-
beid på en måte som gjorde at hun ikke oppfylte kravene om ”varig funksjonsnedsettelse av 
en slik art og grad som lovens § 12-6 og § 12-7 krever, og at dette varte også ut over fylte 26 
år. Hennes faktiske funksjonsnedsettelse på dette tidspunkt, og ikke risiko for senere funk-
sjonssvikt knyttet til den lidelsen hun hadde, må være avgjørende.” 41  
 
Annenvoterende sa seg uenig med førstevoterende, og viste samtidig til at det oppsto ”en kon-
flikt mellom lovens formål og lovens ordlyd.” 42 Dommeren viste til lovforarbeidene og hen-
sikten med § 3-21, som var å unngå flere unge uføre. Ungdom som ville prøve seg i jobb, 
skulle ikke risikere at de senere fikk avslag på å bli behandlet etter særreglene for ung ufør. 
Dette blir vurdert nærmere senere i oppgaven. 
 
 
6.4.3 Delkonklusjon 
I Rt. 2007 s. 899 som gjaldt en person med psykisk lidelse, ble konklusjon begrunnet i hvor-
dan sykdomsforløpet ved personlighetsforstyrrelser utarter seg. Dette ble bl.a. gjort ut fra fag-
kyndiges uttalelser om sykdomsforløpet til lidelsen, og hvordan en slik lidelse forløper seg. 
Høyesterett legger dermed opp til at man skal kunne se ut i fra det vitenskapelige og medi-
sinske ved lidelsen og alvorligheten av den, hvordan den har og vil utvikle seg. Dette gjør at 
man kan se om lidelsen oppfyller alvorlighetskravet før skjæringstidspunktet, slik som avgjø-
relsen i dommen fra 2007. 
 
I Rt. 2007 s.912 viser førstvoterende til at den ankede part hadde en skade som medførte risi-
ko for at man senere kunne oppfylle vilkårene for ung ufør. Allikevel konkluderte dommeren 
med at hun ikke hadde en alvorlig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år.  
 
Som det bemerkes av annenvoterende, så risikerte kvinnen her hele framtiden sin med å prøve 
seg i jobb. Hun måtte bære prisen av å ha presset seg til jobb og utdanning ved da og senere få 
avslått sitt krav om ung ufør. Ettersom kvinnen hadde gjort dette, så oppfylte hun ikke alvor-
lighetskravet før fylte 26 år.  

                                                
41 Dommens avsnitt 39 
42 Dommens avsnitt 48 
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Som annenvoterende påpeker så er dette en uheldig avgjørelse, da det skaper et stort problem 
for forvaltningen ved tolkning eller praktisering av alvorlighetskravet. Resultatet i Rt. 2007 s. 
912 er i motstrid til Rt. 2007 s. 899. Flertallet i Rt. 2007 s. 912 legger opp til en motstrid mel-
lom rettens vurdering av vilkårene for ung ufør, og lovgivers intensjon om å få flere til å for-
søke seg i jobb uten risiko. Kvinnens forsøk på jobb og utdanning medførte i følge flertallets 
konklusjon, at kvinnen ikke hadde en alvorlig lidelse som oppfylte alvorlighetskravet for ung 
ufør før skjæringstidspunktet, før fylte 26 år.  
 
Personen som fikk innvilget ung ufør i Rt. 2007 s.899 hadde arbeidet fram til han var 25 år, 
og fram til 36 årsalderen gjennomført videreutdanning gjennom attføringstiltak. Mannen led 
av en psykisk sykdom som ble diagnostisert først når han var 42 år gammel. Retten la til 
grunn sakkyndiges vurderinger av sykdomsløpet til den psykiske lidelsen, og at tidligere stilt 
diagnose er vanskelig å kreve da personer som lider av slike lidelser mangler innsikt i egen 
sykdom og ikke innser behovet for hjelp.  
 
I Rt. 2007 s. 912 ble avslaget begrunnet med at det er den faktiske funksjonsevnen før skjæ-
ringstidspunktet, og ikke risikoen for senere funksjonsnedsettelse knyttet til lidelsen som er 
avgjørende. Kvinnen i denne saken hadde en medfødt ryggskade. Hun fikk først avslag hos 
Trygderetten med begrunnelse i at sykdommen ikke hadde vært av alvorlig medisinsk art og 
grad før hun fylte 27 år. Kvinnen hadde dokumentert betydelige smerter siden 10 års alderen, 
og måtte bl.a. gå femteklasse om igjen. Kvinnen var i arbeid fra 24-årsalderen og fram til 28- 
årsalderen. Flertallet i retten la til grunn at det ikke forelå opplysninger i dette tidsrommet 
som tydet på funksjonsnedsettelse før fylte 26 år.  
 
 I Rt. 2007 s. 899 hvor det ble tilkjent ung ufør, ble det lagt til grunn en vurdering av hvordan 
sykdomsforløpet for lidelsen var, og at personen som følge av lidelsen ikke klarte å se egne 
behov. I Rt. 2007 s. 912 hvor det ikke ble gitt ung ufør-fordeler, ble det i motsatt tilfelle kon-
kludert med at funksjonsevnen før skjæringstidspunktet var ikke av en alvorlig art, og at man 
ikke kunne legge til grunn risikoen for senere svikt. Kvinnen som mottok avslaget anførte at 
hun kunne fremmet krav tidligere, men valgte heller å presse seg i jobb. Når det i tillegg er 
opplyst at hun er født med ryggproblemer, har gått femteklasse om igjen og kunne dokumen-
tere lidelser fra ti årsalderen, så kan man benytte samme argumentasjon som benyttet i Rt. 
2007 s. 899 om at man ikke så sitt eget behov for hjelp, selv om det ikke gjaldt en psykisk 
lidelse. Som mindretallet i Rt. 2007 s. 912 anfører, så fører dette avslaget til en konflikt og 
motstrid mellom lovens ordlyd og formålet med loven.  
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Etter disse avgjørelsene er ikke rettstilstanden mtp. alvorlighetskravet avklart. Heller motsatt 
da man i domsbegrunnelsene gjør vektlegginger og vurderinger som åpner for større uklarhe-
ter. 
 
 
 
6.5 Lagmannsrettsdommer 
Det har vært et stort antall saker, også etter Høyesterettssakene fra 2007. Jeg vil her presentere 
to saker fra lagmannsretten hvor rundskrivets diagnoseliste, og hvor en samlet vurdering av 
lidelsene ble behandlet. Det trekkes her fram til andre spørsmål enn de som ble sentrale i 
Høyesterettsavgjørelsene fra 2007.  
 
6.5.1 LB-2011-101831: betydningen av rundskrivets diagnoseliste 
Saken gjaldt en person som led av sterke hodesmerter, samt synsforstyrrelser som retten men-
te kunne føres tilbake til en ulykke som oppsto da hun var 16 år gammel. Retten kom fram til 
at kvinnen fylte vilkårene for ung ufør. Kvinnen hadde vært i en mopedulykke som 16 åring, 
og ble som 36 åring først tilkjent 60 % uførepensjon. Innvilgelsen av 60 % uførepensjon ble 
innvilget på bakgrunn av mopedulykken hun hadde vært i 20 år tidligere, men hun ble av 
NAV og Trygderetten ikke innvilget beregning etter særreglene for unge uføre.  
 
Den ankede parten anførte at hun siden ulykken hadde hatt varige og store lidelser i høyre 
ben. Hun hadde også kroniske hodesmerte, og redusert kognitiv funksjon, samt problemer 
med synet. Det ble poengtert at årsaken til uførheten var den samlede lidelsen som skaden i 
benet og hodesmertene utgjorde.  
 
Ankemotparten Staten, anførte (sitat):  
 

”Staten er enig med NAV Klageinstans og Trygderetten i deres vurdering om at As 
samlede medisinske tilstand ikke kan anses å oppfylle alvorlighetskriteriet i § 3-21 
første ledd. Det stilles krav om betydelig funksjonstap. I NAVs rundskriv er det gitt ek-
sempler på hvilke sykdommer som kan oppfylle alvorlighetskriteriet. As tilstand er ik-
ke av en slik alvorlighetsgrad.”43 

 
Staten henviste til den ikke-uttømmende listen i rundskrivet, og mente at den ankede parts 
lidelse ikke var av en slik alvorlighet.  
 

                                                
43 Dommens side 4  
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Retten på sin side viste også til rundskrivets liste, og uttalte (sitat): 
 

”Rundskrivet inneholder en liste over sykdommer mv. som vanligvis kommer inn un-
der ordningen. Det understrekes samtidig at det ikke er mulig å gi en uttømmende lis-
te, og at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Videre uttales: 
 
I noen tilfeller har søker flere lidelser som til sammen gir en alvorlig og varig funk-
sjonsnedsettelse i ung alder. Disse kan ha rett til garantert minste tilleggspensjon, da 
det er den samlede funksjonsnedsettelsen som skal legges til grunn.”44   
 

Retten bemerket viktigheten av at man ikke låser seg til diagnoselisten, men at man må foreta 
en vurdering av funksjonsevnen i hvert enkelt tilfelle. Videre poengteres det også at man kan 
komme opp i tilfeller hvor en samlet vurdering av flere lidelser vil utgjøre en alvorlig funk-
sjonsnedsettelse, hvorav sluttsummen av lidelsene og funksjonsnedsettelsene tilsier at alvor-
lighetskravet er oppfylt. Lagmannsretten konkluderte med at kvinnen led av en alvorlig skade 
som inntrådte 10 år før skjæringstidspunktet. 

 
 
6.5.2 LA-2015-77593: Vurdering av lidelsene samlet 
Det ble i Agder Lagmannsrett i 2016 avsagt en dom vedrørende en kvinnes rettigheter til ung 
ufør. Det sentrale i dommen var hvorvidt kvinnen led av en alvorlig skade før skjæringstids-
punktet på 26 år. 
 
Kvinnen var utsatt for en trafikkulykke som 21 åring i 1999. Kvinnen ble påført en nerveska-
de som utgjorde problemer med stemmebåndet, men hennes største problem var smerter i 
nakke og rygg, som igjen førte til oppkast og tretthet. . I tillegg led kvinnen av dårlig hukom-
melse og konsentrasjonsproblemer. Samlet sett medførte dette totalt at hun ikke kunne inneha 
inntektsgivende arbeid. 
 
Den ankede part la til grunn at til tross for at ingen av hennes diagnoser oppfylte alvorlighets-
kriteriet alene, må de samlet sett falle inn under kriteriets anvendelsesområde. Hun led av 
følgeskader etter skade og muskelsmertesyndrom. Problemene stammet fra trafikkulykken, og 
medførte alvorlig konsekvens for hennes inntektsevne, samt hennes funksjonsevne i dagligli-
vet. På bakgrunn av dette måtte hun oppfylle alvorlighetskravet.  
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Ankemotparten NAV la på sin side til grunn at kvinnen var ufør som følge av diffuse lidelser. 
Slike lidelser kunne bare unntaksvis oppfylle alvorlighetskravet, og hennes lidelse falt ikke 
inn under dette. Videre ble det poengtert at det ikke er nok at hennes lidelser oppfyller kravet 
til ordinær uføretrygd, da det skal skilles mellom mindre og mer alvorlige lidelser.  
 
Lagmannsretten var enig i NAVs tolkning av alvorlighetskriteriet, og viste til Rikstrygdever-
kets rundskriv for hvordan alvorlighetskravet skulle tolkes (sitat): 
 

”Lagmannsretten legger etter dette til grunn at alvorlighetskriteriet skal tolkes 
strengt. Det anses ikke tvilsom at sykdommen for å tilfredsstille kravet i folketrygdlo-
ven § 3-21 første ledd må være mer alvorlig enn en lidelse som kan gi grunnlag for 
uførepensjon etter folketrygdloven § 12-6. Varig sykdom som fører til varig nedsettel-
se av inntektsevnen med minst halvparten er ikke nok.”45 
 

Det legges opp til at det foreligger et trangere nåløye for ung ufør enn for ordinær uføretrygd.  
 
Kvinnen i saken var utsatt for en trafikkulykke som 21 åring. Det at hun fra ulykken led av 
alvorlige plager var ubestridt. Spørsmålet som retten skulle behandle var (sitat):  
 

”om A så tidlig som i juni 2004, da hun fylte 26 år - var så alvorlig syk at hun fylte 
vilkårene for garantert tilleggspensjon da og at dette er klart dokumentert. Sentralt i 
denne sammenhengen er vurderingen av hennes funksjonsevne og dokumentasjonen av 
denne.”46 

 
Retten konkluderte ut fra legeopplysninger som forelå, at kvinnens plager ikke ”var så bety-
delige «alvorlig» i juni 2004 slik folketrygdloven § 3-21 første ledd krever. Dette gjelder også 
når hennes ulike plager vurderes samlet.”47 
 
 
6.6 Avgjørelser fra Trygderetten 
Trygderetten har behandlet store mengder med saker som gjelder alvorlighetskravet etter 
dommene fra Høyesterett i 2007. Jeg vil her presentere to saker fra Trygderetten hvor diffuse 
lidelser og diagnoselisten fra rundskrivet blir behandlet. Det reises andre spørsmål enn de som 
ble sentrale i Høyesterettsavgjørelsene fra 2007, men like problemstillinger som ble behandlet 
i nevnte Lagmannsrettsavgjørelser over.   
                                                
45 Dommens side 4  
46 Dommens side 4  
47 Dommens side 8  
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6.6.1 TRR-2013-1072: ME var tilstrekkelig alvorlig 
Trygderetten innvilget 30. august 2013 ung ufør til en kvinne som hadde blitt diagnostisert 
med ME. Problemstillingen for retten var om ME kunne anses som en alvorlig og varig syk-
dom. 
 
Den ankende parten ble innvilget 100% uførepensjon fra 1. september 2012 på bakgrunn av 
ME. Kvinnen hadde vært ute av arbeidslivet siden starten av 2003, da hun ble sykmeldt som 
følge av korsryggsymptomer/- plager. 
 
Den ankende parten viste til tidligere trygderettskjennelse fra 2009, med ankenummer 
08/02523, hvor en kvinne med ME ble innvilget rehabiliteringspenger etter særreglene for ung 
ufør.  
 
Ankemotparten, NAV Klageinstans, anførte at det ikke var klart at hun fra ung alder hadde 
hatt en alvorlig sykdom. De viste til rundskrivet til dagjeldende § 3-21. Her pekte de på at det 
må dokumenteres at sykdommen har hatt stor innvirkning på jobb, skole og funksjonsevnen i 
hjemmet. NAV Klageinstans anførte at kvinnen hadde gjennomført lang utdannelse, arbeidet i 
flere år og vært hjemmeværende med to barn. Videre ble det vist til at diffuse og ikke klart 
dokumenterte lidelser, kan unntaksvis gi rett på ung ufør. Personer som kom inn under unnta-
ket, var personer som fra ung alder har hatt en alvorlig funksjonsnedsettelse, som etter en lang 
observasjonstid måtte anses som varig.  
 
Kvinnen i denne saken ble først diagnostisert med ME som 27 åring i 2006, og hennes uføre-
tidspunkt ble av NAV satt til 2003, da hun var 24 år gammel. På grunn av hennes funksjons-
evne innenfor utdanningen, arbeidet og i hjemmet, mente NAV Klageinstans at det ikke var 
klart dokumentert at hun fra ”«i meget ung alder» har hatt en varig, alvorlig funksjonshem-
ming tilsvarende de tilfeller som unntaksvis er godtatt i rettspraksis.”48 
 
Retten viste til vurdering gjort 8. februar 2012 av rådgivende overlege. Her ble det konkludert 
med at kvinnen hadde vært syk i mer enn 10 år. Rådgivende overlege mente at hun har vært 
syk siden hun var 21 år. Retten pekte på NAV Klageinstans anførsel om at det skal være do-
kumentert nedsettelse ”i meget ung alder”, og at det her i kvinnens tilfelle var noe uklart om 
dette kravet var oppfylt. Trygderetten viste så til at observasjonsperioden måtte være tilstrek-
kelig, da det ble vist til at lidelsene hadde vedvart i mer enn 10 år. Vurderingen fra den rådgi-
vende overlegen pekte også på at hennes plager hadde blitt forverret før hun fylte 26 år. Tryg-
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deretten innvilget derfor ung ufør, med bakgrunn av observasjonsperioden som viste til at hun 
hadde en alvorlig sykdom fra fylte 21 år.  
 
 
6.6.2 TRR-2013-2531; fysiske plager av annen art enn de som er nevnt i rundskrivet 
I en trygderettsavgjørelse avgjort 16. mai 2014, kom retten til at en mann ikke fylte vilkårene 
for å få beregnet sin uføretrygd etter særreglene for unge uføre.  
 
Den ankede part i saken hadde fått godkjent en yrkesskade etter en ulykke i jobben før han 
fylte 26 år. Han hadde etter fallulykken varig skader på venstre arm og høyre ben. Den medi-
sinske invaliditeten ble satt til 70 prosent. Han hadde store problemer med bevegeligheten, 
noe som i følge legeopplysningene aldri ville bli bra. Trygderetten kom fram til at lidelsene 
mannen hadde ikke kunne likestilles med diagnosene som er opplistet i rundskrivet, og at han 
dermed ikke oppfylte alvorlighetskravet (sitat): 
 

”Etter rettens oppfatning kan ikke den ankende parts sykdomsplager før fylte 26 år 
sidestilles med de tilstander som er framhevet i praksis, slik den er nedfelt i NAVs ret-
ningslinjer. Som eksempler nevner retningslinjene blant annet alvorlig cerebral pare-
se, lammelser eller lignende samt alvorlig leddlidelse som ved juvenil arthritt (ledd-
gikt).”49 

 
 
 
6.7 Konklusjon 
Ut fra rettspraksis er det ikke enkelt å skulle konkludere i hva som er alvorlig nok. Tolkningen 
av alvorlighetskravet er utfordrende ut fra ulik praksis. 
 
I Ot.prp.nr. 8 (1996 – 1997) punkt 2.4.3.2 ble vurderingen av funksjonsevnen trukket fram, og 
konsekvensene lidelsen hadde for den samlede funksjonsevnen. Man kan ut i fra dette si at det 
må foreligge en årsakssammenheng mellom det objektive og subjektive ved lidelsens alvor-
lighet. Den objektive siden handler om den medisinske vurderingen som tas, mens den sub-
jektive siden handler om funksjonsevnen lidelsen har medført. Hva har sykdommen eller ska-
den gjort med vedkommende sin evne til å fungere i dagliglivet og i arbeidslivet? 
 
Det ble i 2007 avsagt to dommer i Høyesterett som omhandlet alvorlighetskravet for unge 
uføre. Det man kan trekke ut av begge dommene er at det legges avgjørende vekt på den sub-
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jektive funksjonsevnen før skjæringstidspunktet. Det personene klarte før de fylte 26 år blir 
helt avgjørende. Personen som fikk innvilget ung ufør måtte slutte i jobben som 25 åring, men 
videreutdannet seg gjennom attføring. Personen som fikk avslått sitt krav avsluttet sitt ar-
beidsforholdet som 27 åring. Det er imidlertid vanskelig å finne hva som er den avgjørende 
forskjellen på de to sakene, som kan konkretisere hva som ligger i alvorlighetskravet.  
 
Det kan se ut som dette følger senere i rettspraksis også. I LB-2011-101831 kom Borgarting 
Lagmannsrett fram til at en kvinne fylte vilkårene for ung ufør. Kvinnen var i trafikkulykke 
som 16 åring, og i perioden fra 26 til 36 år hadde hun arbeidet. Retten konkluderte med at hun 
i dette tidsrommet hadde utprøvd sin arbeidsevne. 
 
I LA-2015-77593 kom Agder lagmannsrett fram til at en kvinne ikke fylte vilkårene for unge 
uføre. Hun hadde som 21 åring vært i en trafikkulykke. Retten uttalte at det var utvilsomt at 
kvinnen lidte av alvorlige plager fra ulykken, men sa seg uenig at plagene var så alvorlige 
som loven krevde for å bli innvilget ung ufør.  
 
De nevnte dommene fra lagmannsretten kan oppfattes som motstridende, da de er ganske like. 
Dette demonstrerer hvor vanskelig vilkåret er å praktisere ved skjønnsvurderingen som fore-
tas.. Det er uklart hvor grensen skal trekkes, og derved oppstår en praksis som ikke har prese-
dens, skapende effekt.  
 
Alvorlighetskravet har også vært behandlet i Trygderetten. I TRR-2013-1072 ble utfallet kon-
kludert på bakgrunn av en lang observasjonstid, som var avgjørende for å kunne se lidelsens 
alvorlighet.  
 
I TRR-2013-2531 begrunnet Trygderetten sin konklusjon opp i en sammenligning av rund-
skrivets opplisting av eksempeldiagnoser. Listen over eksempel på diagnoser som listes opp i 
rundskrivet er ikke uttømmende. Det er viktig å ikke låse seg fast til den, men heller bruke 
den som en veiledning. Det at Trygderetten avgjør en sak ut fra å sammenligne en diagnose 
med en ikke uttømmende liste over eksempeldiagnoser, kan være noe uheldig. Som vist til i 
punkt 6.3 over, så viser rundskrivet til dette. Det er ikke den enkelte lidelsen/plagen alene som 
er avgjørende for om en person fyller vilkårene for ung ufør, men den samlede vurderingen. 
 
Man kan ut i fra disse to dommene se at Trygderetten kan avgjøre ung ufør-spørsmålet ut i fra 
henvisning til den uttømmende listen i rundskrivet, og benytte seg av observasjon over lengre 
tid.  
 
Hovedpoenget i høyesterettssakene er at det er funksjonsevnen til den enkelte som avgjør om 
vedkommende oppfyller alvorlighetskravet. Dette er ikke nødvendigvis hovedpoenget i de 
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andre sakene, og dermed ikke det eneste som avgjør. Det er flere elementer, der i blant 
diagnoselisten fra rundskrivet. Dette henger også sammen med to andre spørsmål: om doku-
mentasjon – og om arbeidsforsøk, som vil bli behandlet i henholdsvis kapittel 7 og 8.  
 
 

7. Hva er godt nok dokumentert? 
7.1 Innledning 
” For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, 
skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre ledd henholds-
vis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet,” (mine uthevinger) jf. folketrygdloven § 12-13 tredje 
ledd første punktum.  
 
For å svare på problemstillingen så skal jeg se nærmere på hva som ligger i kravet om doku-
mentasjon og når dokumentasjonen må foreligge. Jeg vil se på om det kreves en spesiell ”av-
sender” av dokumentasjon, om det for eksempel må være fra helsepersonell, eller om all form 
for dokumentasjon kan være interessant. Videre vil jeg se på om selve dokumentasjonen må 
foreligge fra det aktuelle tidspunktet for uførheten, eller om det er tilstrekkelig om den er fra 
et senere tidspunkt, men likevel gjør det klart at personen må ha vært ufør før skjæringstids-
punktet.  
 
7.2 Forarbeid 
Etter forarbeidene ligger det to elementer i kravet til dokumentasjonen: den skal som hoved-
regel foreligge før skjæringstidspunktet, og det ”må” være dokumentert fra faglig helseperso-
nell. I forarbeidene50 besvares spørsmålet om hvem som skal dokumentere uførheten: 
 

”Det må godtgjøres at det foreligger en sykdom, skade eller lyte som er alvorlig og 
varig. Dersom den som krever uførepensjon er fylt 24 år, må lege, annet helseperso-
nell eller PP-tjenesten m.v dokumentere at lidelsen og den reduserte inntektsevnen 
var inntrådt før fylte 24 år.” (mine uthevinger) 

 
Som nevnt i kapittel 1, ble aldersgrensen hevet til 26 år fra 1. januar 1998. Forarbeidene slår 
fast at ”lege, annet helsepersonell eller PP-tjenesten mv.” må dokumentere at en person fyller 
vilkårene for ung ufør.  
 
I neste avsnitt besvares spørsmålet om når dokumentasjonen må være fra: 
 

                                                
50 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.4.3.3. 
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”I de tilfellene det ikke har vært særlig kontakt med lege eller annet helsepersonell før 
fylte 24 år, vil det i de aller fleste tilfeller være liten grunn til at søkeren skal komme 
inn under garantiordningen for fødte og unge uføre.” 

 
Forarbeidene tar for seg også problemstillingen i de tilfeller hvor det har være lite eller ingen 
kontakt med helsevesenet før skjæringstidspunktet. Det står ”i de aller fleste tilfeller”, så det 
er ikke like strengt, men som hovedregel kan man si at dokumentasjon bør være fra før skjæ-
ringstidspunktet. Ordlyden er altså ikke absolutt, og et eksempel på at man kan gjøre unntak 
fra dette er Rt. 2007 s. 899, diskutert i punkt 7.4.1 nedenfor. 
 
 
7.3 Rundskriv 
I rundskrivet til § 12-13 gis det en utfyllende forklaring for hvordan dokumentasjonskravet 
skal behandles. Det sentrale er at dokumentasjonen gir en klarhet i at uførheten oppsto før 
skjæringstidspunktet på 26 år. Det bemerkes videre at kravet til dokumentasjon vil variere i 
lik grad som sykdommer og skader varierer.  
 

”I noen tilfeller vil sykdommens alvorlighet ikke umiddelbart være klart dokumentert, 
for eksempel på grunn av manglende objektive funn. Det kan da være nødvendig med 
en lengre observasjonstid for å dokumentere sykdommens alvorlighet. Dokumentasjo-
nen av sykdommen kan underbygges ved å forelegge saken for rådgivende lege.” 51   

 
Kravet til dokumentasjon må sees i sammenheng med alvorligheten til sykdommen. Ved om-
fattende og alvorlige sykdommer vil det ikke bli stilt like strengt krav til dokumentasjonen, 
som ved mer diffuse lidelser. Som vist til i TRR-2013-1072 om ME, behandlet i punkt 6.6.1, 
bør funksjonsnedsettelsen kunne dokumenteres over en lengre periode med observasjoner når 
lidelsene er å regne som diffuse. 
 
 
7.4 Høyesterettspraksis 
Høyesterett avsa i 2007 to dommer om ung ufør-ordningen. I en av sakene ble det innvilget 
slik ytelse, i den andre ikke. Hvordan kan disse to dommene avklare dokumentasjonskravet? 
 

                                                
51 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 23.10.16 
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7.4.1 Rt. 2007 s.899: Dokumentasjonskravet oppfylt etter skjæringstidspunktet 
Denne avgjørelsen, omtalt ovenfor i forbindelse med kravet om at sykdommen må være «al-
vorlig», bragte også opp spørsmålet om det kunne godkjennes at dokumentasjonen var fra et 
tidspunkt etter fylte 26 år. 
 
Staten valgte å anke lagmannsrettens innvilgelse inn for Høyesterett, da de mente at doku-
mentasjonskravet ikke var oppfylt. Dette ble bl.a. begrunnet i at legeerklæringer først forelå 
på et senere tidspunkt enn skjæringstidspunktet, og at de derfor ikke kunne godtas. 
 
Retten la til grunn at personer med en psykisk lidelse vil ha utfordringer med å se sin egen 
sykdom. De vil også ofte avvise behandling og eventuelt undersøkelser, og derfor gjøre det 
vanskelig for helsepersonell å stille en diagnose før på et senere tidspunkt.  Høyesterett aksep-
terte at dokumentasjonskravet var oppfylt først etter at medlemmet hadde fylt 26 år. Det 
fremgår av retten (sitat): 
 

”Sykdomstrekkene ved paranoid personlighetsforstyrrelse er at pasienten mangler 
innsikt i egen sykdom, skyver sine problemer over på omgivelsene og er avvisende 
overfor behandling. Dette kan medføre at den endelige diagnosen først blir stilt på et 
senere tidspunkt simpelthen fordi pasienten avviser behandling og ikke ønsker å un-
dersøkes, slik det har skjedd med A. Det må i en slik situasjon aksepteres at kravet til 
klar dokumentasjon etter § 3-21 første ledd først blir oppfylt i ettertid i forhold til 
skjæringstidspunktet på 26 år. På denne bakgrunn finner jeg at også dokumentasjons-
kravet er oppfylt.”52 

 
Det viktigste fra denne dommen er at Høyesterett viser til at det ikke foreligger et absolutt 
krav for at dokumentasjonen for alvorlig sykdom må foreligge før skjæringstidspunktet. 
Uførheten må uansett ha inntrådt før fylte 26 år. Slik Høyesterett tolker retten er at vilkårene 
om alvorlighet må være oppfylt før skjæringstidspunktet, mens dokumentasjonskravet bare 
må være oppfylt for domstolen. God dokumentasjon bør være samtidig, men dette kan det 
gjøres unntak fra hvis det foreligger gode grunner til det. 
 
 
7.4.2 Rt. 2007 s.912 – dokumentasjon etter forsøk i arbeidslivet  
Denne saken ble behandlet over i forhold til alvorlighetskravet. Dokumentasjonskravet ble 
også behandlet i denne saken, selv om avslaget kom som en følge av at alvorlighetskravet 
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ikke var oppfylt før skjæringstidspunktet. Saken ble avgjort ved dissens, hvor flertallet avslo 
kvinnens krav om ytelse etter ung ufør.  
 
Den ankede parten, kvinnen viste bl.a. til (sitat): 
 

”Kravet til dokumentasjon for at det er tale om en alvorlig sykdom i lovens forstand, 
må være tilpasset arten av den sykdom som det er tale om. A har en lidelse som det 
kan være vanskelig å diagnostisere. Dokumentasjonen bør da belyse en lengre tidspe-
riode, og det er tilfellet i vår sak hvor lidelsen er klart dokumentert.”53 

 
Ankemotparten, Staten viste til hvordan de mente dokumentasjonskravet burde tolkes (sitat): 
 

”Lovens § 3-21 første ledd stiller krav om at alvorlig sykdom skal være «klart doku-
mentert». I dette ligger både et krav om kvalifisert sannsynlighet og om kvalitet på be-
visene for at sykdommen er alvorlig. A har heller ikke oppfylt disse vilkårene, som for 
øvrig blir skjerpet når § 3-21 sjette ledd får anvendelse.”54 

 
Annenvoterende er enig i førstevoterendes begrunnelse for at det foreligger et strengere krav 
til dokumentasjon ved innvilgelse av ung ufør. Annenvoterende som var i mindretall, var alli-
kevel uenig i avslaget. Han pekte på en konflikt mellom lovens ordlyd og dens formål, og at 
loven derfor burde tolkes innskrenkende (sitat):  
 

”Det forekommer meg nokså opplagt at en ungdom som etter fylte 26 år står i arbeid, 
og kanskje lykkes i en kortere eller lengre periode, vil ha vanskeligere for å kunne be-
vise at vedkommende - på tross av sin deltakelse i arbeidslivet - like fullt var ufør ved 
fylte 26 år, sammenholdt med en ungdom som ved fylte 26 år umiddelbart søker uføre-
pensjon. Dette er i så fall det helt motsatte av hva lovgiver ønsket å oppnå.”55 

 
Mindretallet mente at man måtte akseptere at dokumentasjonen av uførheten først burde kre-
ves etter forsøk i arbeidslivet. Slik at man opprettholdte formålet med loven, som var å gi 
unge mennesker en mulighet til å forsøke seg i jobb uten å risikere å miste rettigheter som ung 
ufør. 
 
Jeg vil se nærmere på mindretallets vurdering, når denne dommen skal behandles i sammen-
heng med arbeidsforsøk i punkt 8.4. 
                                                
53 Dommens avsnitt 13 
54 Dommens avsnitt 21 
55 Dommens avsnitt 48 



34 
 

 
 
7.5 Lagmannsrettsdommer 2013 
Det er avsagt en rekke avgjørelser i lagmannsretten etter Rt. 2007 s. 899. Jeg vil se nærmere 
på to saker, som følger opp avgjørelsen fra Høyesterett i 2007.  
 
7.5.1 LA-2013-065180: Dokumentasjon etter skjæringstidspunktet 
I Agder lagmannsrett i 2013 fikk en person medhold i sin anke om å bli beregnet etter særreg-
lene for ung ufør. Saken gjaldt en kvinne som ble innvilget 100 % uførepensjon i 2009, med 
et uføretidspunkt satt til 1998, som var et år før skjæringstidspunktet. Hun ble ikke innvilget 
uførepensjon beregnet etter særreglene for unge uføre. Denne delen klaget kvinnen på, men 
fikk ikke innvilgelse hos verken NAV eller Trygderetten.  
 
Trygderetten viste i sin avgjørelse til TRR-2004-4953 (sitat):  
 

”Flertallet i denne kjennelsen understreker at ordlyden i § 3-21 setter krav til syk-
dommen som sådan og at diffuse, men ikke dokumenterbare lidelser skal ekskluderes. 
Flertallet fastslår at sykdommens konsekvenser for funksjonsevnen er av betydning for 
dens alvorlighet, men det sentrale er nødvendigheten av klare medisinske kriterier for 
slik meningsfull vurdering, der også resultatet skal være klart dokumentert.”56 

 
Trygderetten begrunnet så avslaget sitt med en sammenligning til TRR-2004-4953: ”I denne 
saken er også tidlig skriftlig dokumentasjon fraværende, og retten kan ikke se at A sin sykdom 
er klart dokumentert før fylte 26 år.”57 
 
Kvinnen la fram nye opplysninger etter avslaget ved Trygderetten, og reiste krav om gjenopp-
taking. Dette førte ikke fram da de mente den nye dokumentasjonen ikke var godt nok for at 
kravet kunne gis medhold. Kvinnen valgte derfor å føre saken inn for lagmannsretten, med 
krav om at Trygderettens vedtak måtte kjennes ugyldig. 
 
Jeg vil se nærmere på behandlingen av dokumentasjonskravet, og redegjør derfor ikke for 
problemstillingene omkring gjenopptaking som også ble behandlet i saken.  
 
Den ankede parten i saken viste til at det ikke var fravær av dokumentasjon før skjæringstids-
punktet. Parten henviste til legeerklæring fra 2000 som redegjorde for angstplager og tenden-
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ser av depresjon gjennom flere år. Det ble her dokumentert angstpreget depresjon fra 1997, da 
kvinnen fortsatt var 24 år gammel.  
 
Den ankede parten pekte også på Rt. 2007 s. 899 som la til grunn at dokumentasjonskravet 
kan oppfylles etter skjæringstidspunktet. Som i den saken, så har kvinnen hatt vanskeligheter 
med å tatt i mot behandling på et tidligere tidspunkt. Kvinnen anførte også at Trygderetten i 
sin kjennelse hadde tolket dokumentasjonskravet for strengt, og at hennes diagnoser ikke var 
vurdert samlet.  
 
Ankemotparten Staten anførte at det ikke kunne godkjennes at dokumentasjonskravet var opp-
fylt, da det før skjæringstidspunktet kun forelå opplysninger om utfordrende oppvekst, og 
ikke legeopplysninger. Ankemotparten viste til at diagnosene var vurdert samlet, men at den 
nærliggende dokumentasjon oppfylte ikke vilkåret om ”alvorlig og varig sykdom, skade eller 
lyte” før skjæringstidspunktet. 
 
Her som i Rt. 2007 s. 899, ble det godkjent av lagmannsretten at dokumentasjon først forelå 
på et senere tidspunkt enn ved fylte 26 år (sitat):  
 

”Det springande punktet er om kravet til medisinsk dokumentasjon er oppfylt. Staten 
har i dette stykket vist til Rt-2007-899 avsnitt 55, der kravet til samtidig dokumenta-
sjon - på skjeringstidspunktet - blei fråvike i ein situasjon der den sjuke, grunna mang-
lande innsikt i eigen situasjon, hadde avvist behandling. Lagmannsretten meiner at det 
også i denne saka må vere rom for å godta at kravet til medisinsk dokumentasjon fyrst 
blir oppfylt i ettertid. Sentralt i dette stykket står opplysningane i fråsegnene frå DPS 
Arendal 9. mars og 24. august 2011 om dei alvorlege fylgjene for funksjonsevna som 
den grove omsorgssvikten tidleg førte til. Ein viser også til det som ovanfor er sitert 
om at angstprega depresjon var dokumentert i journalen hos fastlegen frå 28. juli 
1997, dvs. to år før skjeringstidspunktet i § 3-21. Den fyrste tilvisinga til psykiatrisk 
poliklinikk lèt til å ha skjedd 16. juni 2000, altså under eitt år etter skjeringstidspunk-
tet. Vidare viser ein til merknaden frå fastlegen om at A i mange møte med psykiatrien 
har trekt seg attende og nekta å prate når behandlar kom inn på barndomen.”58 

 
 
Årsaken til denne konklusjonen ble bl.a. begrunnet i medlemmets samlede diagnose, som 
først ble dokumentert etter skjæringstidspunktet. Diagnosen hadde som i Rt. 2007 s. 899 vært 
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vanskelig å stille før. De alvorlige følgende for funksjonsevnen stammet fra grov omsorgs-
svikt i oppveksten. 
 
 
7.5.2 LB-2013-201024: Manglende dokumentasjon før og etter skjæringstidspunktet 
I Borgarting lagmannsrett i 2013 fikk en person avslått sitt krav om å få beregnet uførepen-
sjon etter særordningene for unge uføre. Retten konkluderte under noe tvil at dokumenta-
sjonskravet ikke var oppfylt.  
 
Skjæringstidspunkt for mannen i saken var 1. oktober 1993. Han led av psykiske problemer 
fra ung alder, og gikk jevnlig til behandling ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk fra 
han var 11 år og hans foreldre skilte seg, til han var 16 år. Mannen fremmet krav om uføre-
pensjon flere ganger, men fikk søknadene avslått. Hans første krav ble fremmet i 2002. 
 
Den ankede parten anførte at han hadde rett på uførepensjons beregnet etter reglene for unge 
uføre. Han hadde psykiske problemer og migrene fra ung alder. Dette var dokumentert i lege-
erklæring fra 2002. Videre viste han til dokumentasjon fra 2003 til 2010 som underbygde 
uførhet før skjæringstidspunktet. Han har kun hatt kortvarige arbeidsforhold og vise til, samt 
at han ikke har klart å fullført utdanning utenom grunnskolen pga. sine psykiske problemer.  
 
Ankemotparten Staten mente at mannen ikke hadde dokumentert at han oppfylte vilkårene for 
unge uføre. Parten viste til at dokumentasjonen konkluderte med migrene fra ung alder, lære-
vansker, utfordringer i familien og psykiske lidelser. Videre pekte ankemotparten på at det 
ikke var dokumentert behandling av migrene eller psykiske lidelser i tidsrommet 1989 til 
2002.  
 
Lagmannsretten viste til formålet med § 3-21, som er (sitat):  
 

”… å tilgodese fødte og unge uføre som ikke har hatt mulighet til å delta i inntektsgi-
vende arbeid på grunn av en tidlig omfattende medisinsk lidelse. Men både kravet til 
sykdommens alvor og kravet til dokumentasjon i folketrygdloven § 3-21 er satt for å 
innskrenke antallet unge uføre.”59 

 
Videre viste retten til retningslinjene for rundskrivets forståelse av dokumentasjonskravet 
(sitat):  
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”Det må være klart dokumentert at medlemmet ble ufør før fylte 26 år på grunn av al-
vorlig og varig sykdom, skade eller lyte. Det må også dokumenteres at sykdommen har 
hatt stor betydning for medlemmets funksjonsevne. 
 
Hvilken dokumentasjon som må foreligge for at vilkåret skal anses som oppfylt, vil va-
riere ut fra sykdommens art. Ved lidelser som har vært vanskelig å diagnostisere fordi 
det ikke foreligger klare objektive funn, kreves det at dokumentasjonen strekker seg 
over en lengre observasjonsperiode.”60 

 
Retten pekte på at det ikke var dokumentert behandling fra han var 22 år i 1989 til han fikk 
jevnlig behandling under soning i fengsel fra 2002 (sitat): 
 

”Dette innebærer at A i perioden fra han var 22 år til han var 34-35 år ikke har mot-
tatt behandling for psykiske problemer. I samme periode har han, etter det opplyste, 
deler av tiden vært i et samboerforhold, og han har hatt flere arbeidsforhold.”61  

 
Lagmannsretten viste så til uttalelser fra psykiater fra 2003, der det dokumenteres jevnlig kon-
takt siden mannen led av en personlighetsforstyrrelse med depressive og impulsive karakter-
trekk (sitat): 
 

”Slik saken er opplyst for lagmannsretten, er det ved psykiater Ks uttalelse 10. januar 
2003 første gang det omtales eller diagnostiseres at A har en personlighetsforstyrrel-
se. Erklæringene fra Mentalhygienisk Rådgivningskontor omtaler ikke personlighets-
forstyrrelse konkret, men fokuserer på hans migrene samt at han har nervøse sympto-
mer av til dels depressiv karakter. Da A fremsatte krav om uførepensjon 18. oktober 
2002, opplyste han selv i søknaden at årsaken til uførheten var depresjon, sensitivt 
gemytt, migrene og at han over en 20-årsperiode hadde brukt hasj. Han oppga ikke 
personlighetsforstyrrelse som en årsak til uførheten.”62 

 
Avslaget ble bl.a. begrunnet i manglende dokumentasjon på funksjonsevne innenfor dagligli-
vet og arbeidslivet. Det var videre ikke godt nok dokumentert vedkommende sin funksjonsev-
ne før og etter skjæringstidspunktet på 26 år.  
 
I tillegg til at dokumentasjonen på funksjonsevnen var manglende, viste også retten til at med-
lemmet hadde kuttet ut behandlingen i en periode på 13 år. Da vedkommende først begynte 
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med behandling igjen, så var ikke denne behandlingen rettet mot hovedårsaken til personens 
nedsatte inntektsevne, personlighetsforstyrrelse, men kun mot hans depresjonslidelse. Det 
fremgår videre (sitat): 

 
”Etter folketrygdloven, forarbeidene og forvaltningspraksis er det oppstilt forholdsvis 
strenge krav til medisinsk dokumentasjon for at trygdede var ufør før fylte 26 år på 
grunn av «alvorlig og varig sykdom». Lagmannsretten har under noe tvil kommet til at 
A ikke oppfyller lovens krav om dokumentasjon for at lovens vilkår var oppfylt før 
skjæringstidspunktet 1. oktober 1993. I foreliggende sak foreligger få tidsnære bevis 
som kan belyse om A allerede før fylte 26 år led av «alvorlig og varig sykdom». Det er 
heller ingen erklæringer fra helsepersonell som uttaler seg om As funksjonsevne - bå-
de i forhold til dagliglivet og i forhold til arbeidslivet - før han fylte 26 år. As fastlege 
J har imidlertid i sine legeerklæringer fom. 30. mars 2003 opplyst at As psykiske pro-
blemer og migrene har vært et «[k]ronisk problem siden barndom». Han har imidler-
tid ikke redegjort mer grundig for As funksjonsevne før og etter 26 år, og lagmanns-
retten finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på disse legeerklæringene. Videre vi-
ses det til at A i en periode fra 1989 til 2002 ikke mottok behandling for psykiske pro-
blemer, og han maktet å gjennomføre et år på [tiltak] i 2006 selv om han tidvis fant 
det utfordrende. Den behandlingen A mottok i perioden 2002-2006 synes også primært 
å ha vært innrettet mot hans depresjon og ikke hans personlighetsforstyrrelse.”63 

 
 
7.6 Trygderetten, to saker fra 2015 
7.6.2 TRR-2014-3567: Fravær av dokumentasjon av tiden rundt skjæringstidspunktet 
Trygderetten avslo 15. mai 2015 en 43 år gammel manns anke på avslag om å bli innvilget 
ung ufør. Mannen led av psykiske og psykiatriske plager. Han hadde i 2007 blitt diagnostisert 
med paranoid schizofreni, ADHD, og det ble også mistenkt at han hadde en hjerneskade etter 
fødsel. Det forelå store mengder dokumentasjon fra og med april 2005. Skjæringstidspunktet 
var 1998, da mannen fylte 26 år. Han hadde også bodd i utlandet fra 1996 – 2004. Han ble 
innvilget uførepensjon fra 1. januar 2012, men klaget på avslag på å få ytelsen beregnet etter 
særreglene for ung ufør.  
 
Den ankede parten viste til at han ikke kunne bebreides for manglende medisinske dokumen-
tasjoner fra tidligere år. Det ble også pekt på familien sine opplysninger om funksjonsevnen 
under oppveksten.  
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Ankemotparten, NAV Klageinstans, anførte at det var klart dokumentert at mannen led av 
paranoid schizofreni, ADHD og den påviste hjerneskaden, men stilte seg tvilende til at det var 
klart dokumentert en funksjonsnedsettelse før fylte 26 år. Årsaken var at diagnosene først var 
klart dokumentert etter at mannen flyttet tilbake til Norge i 2004. De pekte så på manglende 
dokumentasjon før og under utlandsoppholdet, og at familiens utredninger ikke kan oppfylle 
dokumentasjonskravet fordi det etter forarbeidene er utredninger fra helsetjenesten som bør 
foreligge.  
 
For å oppfylle dokumentasjonskravet, så må det være sannsynliggjort gjennom dokumenta-
sjon en alvorlig funksjonsnedsettelse før fylte 26 år, og da særlig dokumentasjon nærme skjæ-
ringstidspunktet og før. NAV Klageinstans mente på bakgrunn av den manglende dokumenta-
sjonen rundt 26 – årsalderen at det ikke kunne innvilges ung ufør.  
 
Trygderetten sa seg enig i NAV Klageinstans anførsler. De betvilte ikke familiens uttalelser 
om psykiatriske utfordringer før fylte 26 år, men bemerket at dette ikke er tilstrekkelig doku-
mentasjon. Det forelå ikke noen dokumentasjon før eller rundt skjæringstidspunktet. Retten 
pekte så på at nevropsykologiske tester ville vært av særlig verdi, om de forelå før eller nære 
skjæringstidspunktet. Disse testene ble ikke gjennomført før i senere tid, og har derfor ikke 
samme verdien i forhold til ung ufør-spørsmålet.  
 
Da saken var preget av fravær av dokumentasjon før skjæringstidspunktet og i årene etter, 
konkluderte retten med at dokumentasjonskravet ikke var oppfylt, og at det ikke kunne inn-
vilges ytelse etter reglene for ung ufør.  
 
 
7.6.3 TRR-2015-1096: Lidelsen var ikke klart beskrevet 
Den 9. oktober 2015 ble dokumentasjonskravet særlig behandlet i Trygderetten. Saken gjaldt 
en 38 år gammel mann, som hadde psykiske symptomer og rusproblemer. Han hadde hos 
NAV fått avslått å få sin uførepensjon beregnet som ung ufør.   
 
Den ankede parten anførte at NAV hadde utvist feil bevisvurdering, da de hadde lagt mest 
vekt på partens tidligere stoffmisbruk, på bekostning av hans bipolare lidelse og personlig-
hetsforstyrrelse. Det ble videre anført at NAVs konklusjon hadde kommet i kollisjon med den 
medisinske dokumentasjonen som forelå fra behandler, og at denne dokumentasjonen var mer 
tungtveiende enn det som forsvarte NAVs standpunkt i saken. Videre ble det av den ankede 
part vist til at NAV hadde behandlet saken feil, da de ikke la til grunn at stoffmisbruket var en 
følge av partens bipolare lidelse. Parten hadde forsøkt å selvmedisinere seg mot sin psykiske 
sykdom, noe de mente var grundig dokumentert.  
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Den ankede parten i saken la avslutningsvis til grunn at NAV hadde vist en ”for streng for-
ståelse av hva som kan og skal anerkjennes som som dokumentasjon i ftrl § 3-21 sin for-
stand.” En slik forståelse var i følge den ankede part ikke i tråd med lovgivers ønske, da 
”lovgiver ikke har ment at all dokumentasjon må være datert og produsert forut for fylte 26 
år, men at også etterfølgende undersøkelser og utredninger med hensyn til hvor lenge lidelsen 
har vedvart og når den oppstod skal kunne vektlegges.”64 
 
Ankemotparten, NAV Klageinstans, tolket dokumentasjonskravet i § 3-21 første ledd dit at 
hvis ikke sykdommen var konstatert før skjæringstidspunktet, så er vanligvis ikke vilkårene 
for ung ufør oppfylt. Det samme gjelder når det ikke er dokumentert betydningen sykdommen 
har hatt på funksjonsevnen.  
 
NAV Klageinstans var enig i at den ankede parten hadde symptomer på depressive og psyko-
tiske lidelser i tidlig alder, men at lidelsene virket å være kortvarige og som følge av rusmis-
bruk. Ankemotparten konkluderte dermed med at det ikke forelå dokumentasjon på at lidelse-
ne oppfylte alvorlighetskravet, og heller ikke at de psykiske lidelsene var hovedårsak til ufør-
heten og oppfylt før skjæringstidspunktet.  
 
Trygderettens forklaring på dokumentasjonskravet lå i at lidelsene og funksjonsnedsettelsen, 
skulle være klart beskrevet og ”lite kontroversielle”. ”Vurderingsgrunnlaget vil kunne bestå 
av så vel medisinske som andre uttalelser og være basert på så vel observasjoner over tid som 
mer objektive patologiske funn.”65  
 
Videre påpekte retten at det ikke er diagnosen som er avgjørende for om dokumentasjonskra-
vet er oppfylt, da flere ”psykiatriske diagnoser er lite spesifikke, og det er ikke uvanlig at det 
er uklarhet om selve diagnosebetegnelsen.”66 Trygderetten konkluderte med at kravet til do-
kumentasjon ikke var oppfylt, da den medisinske dokumentasjonen ikke klart beskrev den 
ankede parts psykiske lidelse.  
 
 
7.7 Konklusjon 
I Rt. 2007 s. 899 la domstolen føringer på at dokumentasjonen kan foreligge på senere tids-
punkt enn skjæringstidspunktet. Dette ble bl.a. fulgt opp i LA-2013-065180, hvor dokumenta-
sjonen forelå på et senere tidspunktet. I begge disse avgjørelsene er det begrunnet i bl.a. vans-
kelighetene med å stille diagnosene på et tidligere tidspunkt.  
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I LB-2013-201024 ble dokumentasjonskravet ikke funnet å være oppfylt, da funksjonsevnen 
innenfor både jobb og dagliglivet ikke var godt nok dokumentert.  
 
I TRR-2014-3567 ble kravet om ung ufør avslått. Dette ble begrunnet med at dokumentasjo-
nen ikke forelå rundt skjæringstidspunktet, men på et senere tidspunktet. Denne avgjørelsen 
kan minne mye om nevnte Rt. 2007 s. 899 og LA-2013-065180, hvor det imidlertid ble god-
kjent at dokumentasjonen forelå på et senere tidspunkt.  
 
Trygderetten kom i en annen sak fra 2015, TRR-2015-1096, fram til at dokumentasjonskravet 
ikke var oppfylt, da dokumentasjonen ikke beskrev godt nok den ankede partens psykiske 
lidelse. Vedkommende sine lidelser og funksjonsnedsettelser må være godt nok beskrevet, 
noe retten ikke kunne se i denne saken.  
 
Av forarbeidene fremgår det at dokumentasjonen skal foreligge før skjæringstidspunktet. Det-
te kan som Høyesterett har vist til, unntas om det har vært vanskelig å stille diagnosen tidlige-
re pga. personenes lidelse.  
 
Rundskrivet fastslår at kravet til dokumentasjon må sees i sammenheng med alvorligheten til 
sykdommen. Ved omfattende og alvorlige sykdommer vil det ikke bli stilt like strengt krav til 
dokumentasjonen, som ved mer uklare og diffuse sykdommer. 
 
 
 

8. Hva anses som et arbeidsforsøk? 
8.1 Innledning 
Jeg skal nå se på hva som ligger i begrepet ”arbeidsforsøk”. Hvor uttrykket kommer fra, og 
hvordan dette uttrykket bør forstås etter forarbeidene, rundskriv og praksis.  
 
Hvis søkeren har vært i mer enn 50 % jobb etter skjæringstidspunktet på 26 år, kan vedkom-
mende allikevel bli innvilget ung ufør etter § 12-13 tredje ledd første punktum, hvis kravet er 
framsatt før fylte 36 år. Forutsetningen er at uføretidspunktet kan settes til før fylte 26 år og at 
dette er klart dokumentert.  
 
Ved vurderingen av § 12-13 tredje ledd første og andre punktum skal det alltid gjøres en ny 
og selvstendig vurdering uavhengig av tidligere vurderinger. Har vedkommende vært mer enn 
50 % i jobb etter skjæringstidspunktet, og kravet fremsettes etter fylte 36 år, så vil det aldri 
være aktuelt med ung ufør etter § 12-13 tredje ledd første punktum. 
 



42 
 

Vurderingen av om § 12-13 tredje ledd andre punktum kommer til anvendelse vil alltid være 
en avveining av om yrkesaktivitet med mer enn 50 % etter 26 år er et uttrykk for en reell inn-
tektsevne, og som tilsier at uføretidspunktet må settes til etter fylte 26 år, eller om det er å 
regne som et arbeidsforsøk som viser seg å være mislykket, og som derfor kan tilsi at uføre-
tidspunktet kan settes før skjæringstidspunktet. 
 
§ 12-13 tredje ledd første og annet punktum har erstattet tidligere bestemmelse fra § 3-21 sjet-
te ledd. Bestemmelsene har samme innhold etter at ny uføretrygd trådte i kraft fra 1. januar 
2015, bortsett fra selve utmålingsreglene. Jeg vil derfor behandle bestemmelsene før og etter 
lovendringen på lik måte i dette kapitlet.  
 
8.2 Forarbeidene 
Uttrykket ”arbeidsforsøk” er ikke brukt i lovteksten, men problemstillingen ble behandlet i  
ot.prp.nr. 8 (1996 – 1997). Som det blir vist til i punkt 8.4 under, var departementet i oppfat-
ning av at det ville ha et uheldig utfall om unge uføre skulle la være å forsøke seg i jobb, siden 
de da ville bære en risiko for om de ville bli innvilget ung ufør eller ikke. 67  
 
Det ble videre vist til utredning i NOU 1990:17, hvor perioden fra skolegang til arbeid er en 
kritisk fase. Når en person er underlagt skolens ansvar, vil vedkommende ha mulighet til 
bedre oppfølging, enn når vedkommende etter endt skolegang overlates til det offentliges an-
svar. Dette forårsaket av både prioriterings- og ressursforskjellene. Konsekvensen av dette 
kan være at personer går fra skolebenken til uføretrygd. 68   
 
I forarbeidene fokuserer departementet på viktigheten av å kunne gi unge uføre muligheter til 
å forsøke seg i jobb, uten å risikere den økonomiske framtiden. På side 16 forklares dette 
med: 
 

”Departementet mener det ikke er nødvendig å sette som vilkår at den unge uføre etter 
arbeidsforsøket blir ufør på grunn av samme diagnose, slik det er foreslått i Velferds-
meldingen. Dette begrunnes med administrative hensyn og at departementet ikke øns-
ker å gi negative signaler til dem som velger å forsøke seg i arbeidslivet til tross for en 
betydelig medisinsk uførhet. Dette bør gjelde uavhengig av om vedkommende før ar-
beidsforsøket har uførepensjon eller ikke.” 69 

 
 
                                                
67 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.5.3 
68 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.5.3 
69 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) punkt 2.5.3 
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Det sentrale er, slik det fremgår av Ot.prp.nr. 8, fokuset på å motivere unge personer til å ar-
beide. Dette fordi sykdomstilfeller som ikke er fullt så alvorlige, kan overvinnes i ung alder. 
Dette hensynet kan imidlertid komme i kollisjon med lovens ordlyd i § 12-13 tredje ledd, om 
at en personen som ”har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig…” kan til 
tross for yrkesaktivitet på mer enn 50 %, få innvilget ung ufør ”…dersom det er klart doku-
mentert at vilkårene i første punktum var oppfylt før 26 år.” Det vil gjøre det utfordrende for 
en yrkesaktiv person etter fylte 26 år og kunne dokumentere en oppfyllelse av vilkårene for 
ung ufør. Hensikten med § 12-13 tredje ledd annet punktum er at ungdom som ønsker å for-
søke seg i arbeid, ikke skal risikere avslag på ung ufør. Men det kan gjøre det vanskelig å do-
kumentere en alvorlig sykdom før fylte 26 år, hvis vedkommende har vært i jobb denne tiden. 
Jeg vil i punkt 8.4 under komme inn på en dom hvor denne konflikten mellom lovens formål 
og ordlyd fikk fatale konsekvenser for en person, da hennes søknad om ung ufør ble avslått 
pga. arbeid i ung alder, og dermed ikke klarte å dokumentere at en alvorlig sykdom hadde 
oppstått før fylte 26 år.  
 
8.3 Rundskriv 
I rundskrivet behandles også spørsmålene omkring arbeidsforsøk. Loven stiller altså krav til at 
en søknad om uføretrygd må framsettes før 36 år, for de personene ”som har vært mer enn 50 
prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år,” jf. § 12-13 tredje ledd andre punktum. 
 
Det sentrale i rundskrivet til § 12-13 tredje ledd annet punktum er formålet til bestemmelsen:  
 

”… unge personer med redusert funksjonsevne skal få større mulighet til å forsøke seg 
i arbeidslivet uten risiko for å miste muligheten til å få rettighet som ung ufør. Dette 
gjelder selv om de har klart å være mer enn 50 prosent yrkesaktive etter fylte 26 år. 
Retten til å bli innvilget rettighet som ung ufør selv om vedkommende har arbeidet 
mer enn 50 prosent etter fylte 26 år, er begrenset til tilfeller der søknad om uføretrygd 
settes fram før fylte 36 år.” 70  

 
Hovedvilkåret for innvilgelse av uføretrygd om at inntektsevnen må være varig nedsatt med 
minst halvparten etter § 12-7 første ledd, gjelder tilsvarende i disse tilfellene. Inntektsevne er 
en persons evne til å utføre inntektsgivende arbeid og ha pensjonsgivende inntekt, jf. rund-
skrivet til § 12-7.71  
 

                                                
70 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 30.10.16 
71 Runskriv til § 12-7, lesedato: 05.11.16 
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Den som har vært mindre enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år kan få innvilget rettighet 
som ung ufør etter tredje ledd første punktum.  
 
Det sentrale ved behandling av § 12-13 tredje ledd annet punktum, er om medlemmet har vært 
yrkesaktiv etter skjæringstidspunktet med ”en reell inntektsevne” eller om yrkesaktiviteten 
må vurderes ”som et forsøk i arbeid”. Det handler altså om den yrkesaktiviteten og inntekten 
man faktisk har hatt i perioden etter fylte 26 år.72 
 

”Bestemmelsen understreker at unge uføre kan forsøke seg i arbeid, uten å miste mu-
ligheten til senere å få innvilget rettighet som ung ufør. Den skal fortolkes slik at det 
gis et stort rom for å akseptere en yrkesaktiv periode som et forsøk i arbeid.”73 

 
 
8.4 Høyesterett 2007 
Saken Rt. 2007 s 912, omtalt ovenfor i forbindelse med kravet om at sykdommen må være 
«alvorlig», bragte også opp spørsmålet om hva som skal regnes som arbeidsforsøk. Kvinnen i 
saken hadde vært i full jobb fram til noen måneder etter hun fylte 27 år. Dommen ble avsagt i 
dissens 4-1.  
 
Den ankede part i saken viste til åpningen dagjeldende § 3-21 sjette ledd hadde om arbeids-
forsøk:  
 

”… lagt til rette for at den uføre fikk mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, uten at 
dette senere skulle stenge for rettigheter etter garantiordningen. (…) Dersom forsøk i 
arbeidslivet skulle diskvalifisere for mulighetene til å oppnå tilleggspensjon, ville det 
være i strid med lovgivers formål.”74  

 
Det ble videre anført fra den ankede part at kvinnen selv hadde valgt å forsøke seg i jobb, 
kontra å fremme krav om uførepensjon før fylte 26 år. Det ble vist til formålsparagrafen § 1-1, 
og (sitat): 

 
”til den interesse samfunnet har i at unge mennesker gjør sitt beste for å finne en plass 
i arbeidslivet, vil det være galt å la dette komme A til skade når det senere viser seg at 
det ikke var mulig for henne å fortsette å arbeide.”75 

                                                
72 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 30.10.16 
73 Rundskriv til ftrl. § 12-13, lesedato: 30.10.16 
74 Dommens avsnitt 9 
75 Dommens avsnitt 14 
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Flertallet vektla, på tross av anførslene ført av den ankede part, til grunn at kvinnen ikke var 
ufør før fylte 26 år. Konklusjonen ble begrunnet i at det til tross for en risiko for forverring av 
helsetilstanden, hadde hun hatt et funksjonsnivå på en slik måte at det ikke var snakk om en 
varig nedsatt funksjonsevne, som vilkårene for uførepensjon reiser. Vilkårene i § 12-13 tredje 
ledd første punktum var ikke oppfylt, da retten mente at funksjonsnivået var i samsvar med 
det hun faktisk hadde arbeidet. 
 
Mindretallet sa seg uenig i flertallets begrunnelse. Det ble uttalt at det oppsto en konflikt mel-
lom lovens ordlyd og lovens formål, ved at loven virker å la inntekt og yrkesaktivitet være 
avgjørende, også i situasjoner der dette ikke reflekterer en reell inntektsevne. Det vil si at det 
reelle funksjonsnivået i realiteten tilsvarer uførhet. Mindretallet viste til samme føring som 
den ankede part, ved at man ikke bør straffes for å forsøke seg i arbeid, kontra å heller frem-
me krav om uførepensjon før fylte 26 år. Det ble vist til lovens forarbeider der det fremgår 
(sitat): 
 

”Departementet mener det er uheldig dersom reglene fungerer slik at unge uføre av-
står fra å forsøke seg i arbeid av frykt for å miste eller få redusert pensjonsrettighete-
ne etter en yrkesaktiv periode. Det bør ikke være forbundet med noen økonomisk risiko 
å prøve seg i arbeid noen år. For å stimulere til yrkesaktivitet bør reglene gi større 
trygghet for den enkelte som vil forsøke seg i arbeidslivet.”76 

 
 
 
8.5 Trygderetten, saker fra 2005 til 2013 
8.5.1 TRR-2005-1700; Høy inntekt uten normal fungering i arbeidslivet 
I en trygderettsavgjørelse fra 2005 kom Trygderetten fram til omgjøring av et avslagsvedtak  
vedrørende ung ufør. Avgjørelsen var fattet av den gang behandlende enhet, Fylkestrygdekon-
toret. Tvisten gjaldt hvorvidt en kvinne fylte rettighetene for ung ufør da hun hadde vært i mer 
enn 50 prosent arbeid etter fylte 26 år. Det medisinske vilkåret var utvilsomt oppfylt før fylte 
26 år.  
 
Fylkestrygdekontoret avslo kvinnens krav om ung ufør med bakgrunn i for høy inntekt etter 
fylte 26 år. Trygderetten rettet fokuset på arbeidsforholdene kvinnen hadde vært i. Retten be-
merket at arbeidsforholdene ikke var å betrakte som ordinær stilling på full tid, samt at de 
inneholdt store fravær pga. sykdom. Retten konkluderte med at dette ikke var å regne som 

                                                
76 Dommens avsnitt 45 
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normal fungering i ordinære arbeidsforhold, men heller som arbeidsforsøk. Vedtaket ble om-
gjort til gunst for søkeren.  
 
Gjentatte forsøk på komme seg inn i arbeidsforhold er å betrakte som arbeidsforsøk, og til 
tross for at inntekten er høy i de årene så skal de ikke påvirke uføretidspunktet til ugunst for 
søkeren. Dette er begrunnet av Trygderetten å gjelde fordi det ikke skal være en risiko for 
unge uføre og forsøke seg i arbeidslivet.  
 
8.5.2 TRR-2010-663; Fullført utdannelse og jobbet deltid – særskilt tilrettelegging  
En annen trygderettsavgjørelse som behandler hva et arbeidsforsøk er, er en avgjørelse fra 
2010. Denne tvisten gjaldt en kvinne som etter fylte 26 år hadde fullført utdannelsen som sy-
kepleier og arbeidet som sykepleier i flere år. Stillingsprosenten hennes hadde over en seks-
årsperiode variert fra 60 til 80 prosent.  
 
Ankemotparten NAV Klageinstans anførte bl.a. (sitat):  
 

”… ikke dokumentert at den ankende parts inntekts- og arbeidsevne har vært varig og 
sammenhengende nedsatt med minst 50 prosent siden da (diagnosen før fylte 26 år). 
Det vises her til at den ankende part har fullført 4-årig sykepleierutdannelse i Dan-
mark på normert tid, dog riktignok med støtte og velvillighet fra skolen og praksisste-
dene hun var på.”77 

 
 NAV Klageinstans fokuserer her på at det ikke var dokumentert at inntekts- og arbeidsevnen 
var varig nedsatt med minst 50 prosent pga. utdanningen. Videre viser Klageinstansen til at: 
”Den ankende part har imidlertid også over lengre tid etter fylte 26 år fungert og 
vært i arbeid med mer enn 50 prosent.” 78  
 
Problemstillingen for Trygderetten ble på om uføretidspunktet kunne fastsettes til før kvinnen 
fylte 26 år, til tross for fullført utdanning og arbeid på over 50 prosent etter fylte 26 år. Tryg-
deretten viste til at det er ”solid praksis for å sette uføretidspunktet tilbake over perioder med 
arbeid, dersom disse periodene bærer preg av å være mislykkede arbeidsforsøk.”79  Kvinnen 
fikk diagnosen datert tilbake til 23 år. Hennes utdanning og jobb måtte tilrettelegges for at 
hun kunne gjennomføre. Tryderetten bemerker (sitat): 

  

                                                
77 Kjennelsens side 6 
78 Kjennelsens side 6 
79 Kjennelsens side 7 
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”Det faktum at skole- og arbeidssituasjon måtte legges spesielt til rette allerede før Ap 
fylte 26 år, er et moment som taler for at Ap sin reelle arbeidsevne var varig nedsatt 
før mars 2002. Ap evne til å fungere i disse stillingene må, sett i lys av hennes fysiske 
og psykiske forutsetninger, til dels honoreres velvillighet hos skole/arbeidsgiver.”80  

 
Trygderetten vektla kvinnens tilrettelegging. De kom derfor fram til at utdanning og arbeid 
som var gjennomført etter 26 år, måtte sees på som arbeidsforsøk. NAV Klageinstans vedtak 
ble omgjort og kvinnen innvilget ung ufør. 
 
 
8.5.3 TRR-2013-56; jobbet deltid – uten tilrettelegging, yrkesdeltakelsen reflekterte 
det reelle funksjonsnivået 
I avgjørelsen stadfestet retten NAVs vedtak om avslag på ung ufør-rettigheter. Saken gjaldt en 
kvinne som var innvilget 50 prosent uføretrygd med uføretidspunkt satt til etter fylte 26 år.  
 
NAV Klageinstans begrunnet avslaget i bl.a. at hun gjennomførte arbeid på ”over 50% og 
helt opp til 85% i en periode på over fem år…”81 Videre at det ikke var dokumentert at hun i 
disse årene ”ikke fikk utført sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Ut fra dette anser vi at det 
korrekte uføretidspunktet her blir august 2006.”82 I 2006 var kvinnen 31 år. Til forskjell fra 
trygderettsavgjørelsen fra 2010, forelå det her ingen dokumentasjon på tilrettelegging i ar-
beidsårene.  
 
Trygderetten kom fram til samme avgjørelse som NAV (sitat): 
 

”… har jobbet så lenge ut over 50 prosent etter fylte 26 år at dette må anses som at 
hun hadde reell arbeids-/inntektsevne, og at det ikke bare var et arbeidsforsøk. Retten 
legger således til grunn at hun i flere år har fungert på en slik måte at man ikke kan 
tale om en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad som lovens §§ 12-6 og § 
12-7 krever, og at dette varte også utover fylte 26 år. Det er hennes faktiske funksjons-
evne på dette tidspunkt, og ikke risikoen for senere funksjonssvikt knyttet til den lidel-
sen hun hadde, som etter rettens syn er avgjørende.”83  
 

Retten konkluderer på bakgrunn av kvinnens funksjonsevne på tidspunktet hun oppfylte al-
dersvilkåret og tiden etter.  
                                                
80 Kjennelsens side 8 
81 Kjennelsens side 6 
82 Kjennelsens side 6 
83 Kjennelsens side 7 
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8.6 Konklusjon 
Hovedregelen er at man ikke skal risikere å miste rettighetene til ung ufør, ved å forsøke seg i 
jobb. Regelen om arbeidsforsøk handler om hvordan man skal bedømme funksjonsevnen der 
man har vært i arbeid – at dersom man finner at det har vært ”forsøk i arbeid”, vurderer man 
funksjonsevnen mer konkret enn bare å se på yrkesaktivitet eller inntekten man har hatt. Dette 
for å sikre unge uføre en mulighet til å forsøke seg i jobb, selv om man egentlig kvalifiserer til 
ytelsen. § 12-13 tredje ledd tredje punktum gir ikke noe eksplisitt unntak fra første punktum.  
 
For de som omfattes av § 12-13 tredje ledd andre punktum skal det være en lempeligere vur-
dering i forhold til hva som kan anses som et mislykket arbeidsforsøk. Dette for at unge per-
soner med redusert funksjonsevne skal få større mulighet til å forsøke seg i arbeidslivet uten 
risiko for og miste retten som ung ufør. Dersom krav settes fram etter fylte 36 år er det even-
tuelt første ledd som må vurderes. For de som omfattes av første ledd skal det mye til for å 
vurdere arbeid utover 50 % etter fylte 26 år som et mislykket arbeidsforsøk, og dermed få 
fastsatt uføretidspunktet til før fylte 26 år 
 
I Rt. 2007 s.912 kom flertallet fram til at kvinnens forsøk i arbeidslivet gjorde at hun ikke var 
å regne som ung ufør. Mindretallet i saken pekte på en uheldig konflikt mellom ordlyden og 
formålet til loven. Denne avgjørelsen kan gjøre det vanskelig for senere behandlende enheter, 
omkring spørsmålet om arbeidsforsøk. Innstrammingen som ble foretatt i denne avgjørelsen 
kan virke mot hensikten til lovgiver. 
 
Fellesnevneren for avgjørelsene hos Trygderetten som har gitt innvilgelse, er at det ikke skal 
utgjøre en risiko for å ikke få innvilget ung ufør ved og forsøke seg i arbeid. Ettersom det ikke 
er alle som får innvilgelse, så må man se på hvor grensen trekkes. Som for eksempel kan man 
se til TRR-2013-56 hvor kvinnen ikke fikk innvilget ung ufør til forskjell fra TRR-2010-663. 
Forskjellen lå i dokumentasjon av tilrettelegging av arbeid før fylte 26 år. Vi kan ut i fra dette 
konkludere med at dokumentasjon av tilrettelegging er med på å trekke grensen fra et ”ar-
beidsforsøk” til ordinært arbeid.  
 
I TRR-2013-56 ble det også begrunnet med at hun hadde jobbet over 50 % i så lang tid etter 
skjæringstidspunktet på 26 år, at det ikke lengre var å anses som et arbeidsforsøk. Man måtte 
derfor anse det som reell arbeidsevne.   
 
Reglene om arbeidsforsøk kan oppleves som uklare. Dersom uføretidspunktet vurderes å reelt 
sett være før fylte 26 år, burde søkeren vurderes etter § 12-13 tredje ledd første punktum. Det 
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kan oppleves som urettferdig at det skal være en grense på 36 år i disse sakene. Det vurderes 
som urimelig at personer som anses å ha hatt et arbeidsforsøk i en periode de kunne ha hatt 
rett på ung ufør, sammenliknet med de som ikke har prøvd seg i arbeidslivet etter skjærings-
tidspunktet på 26 år.  
 
 

9. Rettspolitiske betraktninger 
Unge uføre deles opp i to grupper fra 1998. Den ene gruppen består av personer som ikke 
lider av ”alvorlig” sykdom, ikke har fått dokumentert ”alvorlig” sykdom eller som har prøvd 
seg for mye i arbeidslivet, og som dermed ikke får beregnet uføretrygden etter særreglene for 
unge uføre. Mens den andre gruppen består av personer som oppfyller vilkårene for ung ufør, 
og får beregnet ytelsene etter særreglene. Begge gruppene må passere inngangsvilkårene for 
uføretrygd, som bl.a. slår fast at man må ha en varig nedsatt inntektsevne som følge av en 
varig sykdom. Det betyr med andre ord, at man skal ha en sykdom eller skade som gjør at 
man aldri skal kunne jobbe for fullt.  
 
I siste lovforslaget84 før endringen fra 1. mars 1998, argumenteres det for en innskjerpelse av 
inngangsvilkårene med å vise til at antall mottakere av ung ufør har blitt høyere enn hva som 
var forventet i 1980. I 1995 var det 31 507 personer som mottok uførepensjon med garantisat-
sen som unge uføre. Denne gruppen utgjorde 13,3 % av alle uførepensjonister. Statistikk hen-
tet fra NAVs nettsider85 viser at det per 30. september 2016 er 317 782 personer som mottar 
uføretrygd. Videre viser en annen statistikk fra nav.no86, at det er 64 239 personer som mottar 
uføretrygd med beregning som unge uføre per 30. september 2016. Det betyr at det er 20,21 
% av alle uføretrygdede som mottar beregning med sats som ung ufør. 
 
Formålet med lovendringen var bl.a. å skjerpe inn på antall mottakere av ung ufør. Når sta-
tistikken da viser at det har vært oppgang fra 1995 til 2016 på ca. 7 %, så kan man ikke si at 
lovendringen har gitt det resultatet som endringen var ment å gi. Det bør allikevel bemerkes at 
aldersgrensen ble oppjustert fra 24 til 26 år fra statistikken i 1995 til 1998. Dette kan ha noe 
innvirkning på økningen.  
 
Lovendringen fra 1. januar 1998 som medførte krav til lidelsens alvorlighet samt et strengere 
dokumentasjonskrav, har ikke hatt den virkningen som var tilsiktet. Vi kan heller si at vi i dag 
sitter med et mer komplisert regelverk, som medfører ulik behandling fra NAV, Trygderetten 

                                                
84 Ot.prp.nr.8 (1996-1997) 
85 Statistikk fra www.nav.no, lesedato 06.11.16  
86 Statistikk fra www.nav.no, lesedato 06.11.16 
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og domstolene. Man kan til og med si at vi opplever forskjellig behandling innad i de ulike 
behandlende enhetene i NAV-systemet fylkesvis. Årsaken til dette kan være det vanskelige 
regelverket. Man kan for eksempel se til Sintef-rapporten fra 2016, hvor saksbehandlere i 
NAV uttalte bekymring ved at de opplevde en mer liberal behandling av ung ufør hos Trygde-
retten enn hos de. Videre ble det vist til at de opplevde at de ikke fikk tydelige nok signaler 
for hvordan praksisen skulle utarbeides.  
 
Uklarhetene i § 12-13 tredje ledd gjør at vilkåret om ”alvorlighet”, vilkåret om dokumenta-
sjon og vilkårene ved arbeidsforsøk avgjøres ved skjønnsmessige vurderinger. I dag behand-
les uføretrygd og ung ufør fylkesvis rundt om i landet. Den utfordrende vurderingen av vilkå-
ret om ”alvorlig”, vilkåret om dokumentasjon, og vilkårene ved arbeidsforsøk skaper en ut-
fordrende praksis for forvaltningsenhetene. Dette medfører igjen en ulik behandling, da vilkå-
rene skal gjennom en skjønnsmessig vurdering. Lovgivers manglende presisering medfører 
uforholdsmessig mye ansvar på forvaltningen, og som igjen medfører at mange saker omgjø-
res. Den utilsiktede virkning med regelendringen fra 1998 er at de behandlende enhetene står 
ovenfor en vanskeligere praksis, som skaper ulik behandling. 
 
Et forslag kan være å samle behandlingene av sakene for ung ufør på en spesialisert enhet. 
Dette kan bidra til å løfte det faglige rundt vurderingen av vilkårene, presisere tolkningen av 
vilkårene, og dermed skape en lik behandling av vilkårene. Man må erkjenne at en slik om-
strukturering kan medføre store kostnader, men at det til syvende sist vil være verdt det ved 
ivaretakelsen av rettssikkerheten for befolkning.  
 
Det sentrale ved en rettsstat er at folket kan ha tillit til rettssystemet. Dette innebærer rettssik-
kerhet som bl.a. betyr at befolkningen er sikret rettigheter som de har krav på. Avgjørelser 
som det offentlige foretar bør da bære preg av forutberegnelighet. Det betyr at personer skal 
behandles likt og kunne forutse sin egen rettsstilling. Dette kunne vært mulig om det eneste 
vilkåret for ung ufør var aldersvilkåret. Slik som vi har sett på de aktuelle sakene i denne opp-
gaven, så behandles ikke like saker likt og det er vanskelig, om ikke umulig, for partene i sa-
kene og forutberegne sin rettsstilling. Det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem at alvorlighets-
kravet, dokumentasjonskravet og forståelsen av arbeidsforsøk er så uklare. Ytelsen er av stor 
økonomisk betydning for de involverte, og når regelverket er så uklart for både saksbehandle-
re, advokater og brukere så bør en forenkling vurderes av lovgiver.  
 
Regelverket står i dag i fare for å skape et klasseskille mellom syke personer i ung alder. Da 
regelverket er så uklart at man ikke kan forutberegne sin egen rettsstilling, så kan man komme 
opp i situasjoner hvor forsikringsordninger oppsøkes. En konsekvens av dette er at kun de 
med ressurser får muligheten til økonomisk sikkerhet. 
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Jeg har tidligere i besvarelsen vist til Rt. 2007 s.912, hvor en kvinne ble avslått sitt krav om 
ung ufør. Dette til tross for at hun hadde en medfødt ryggskaden, som hadde bidratt til vans-
keligheter ved å gjennomføre tidlig skolegang. Denne kvinnen hadde til tross for dette stått i 
arbeid fram til hun fylte 27 år og ble ufør. Det ble i saken dokumentert lidelser fra fødsel og 
nyere dokumentasjon tilbake til 10 årsalderen, som viste klare funksjonsnedsettelser. Hun 
hadde gått femteklasse på nytt, og hadde andre store problemer. Som mindretallet uttalte i 
dommen, ble det her en konflikt mellom lovens formål og ordlyd. Når for eksempel en person 
som den nevnte kvinnen blir avslått ung ufør-beregning, og når en dissensdom som denne, er 
en av to dommer gitt av Høyesterett på dette området, så er det klart at vi står ovenfor et dif-
fust og kronglete regelverk. Et regelverk som medfører ulik behandling, både på tvers og 
innad i de forskjellige forvaltningsenheten, klageinstansene, trygderetten og domstolene.  
 
Ettersom de ulike dommene som er presentert i denne besvarelsen ikke kan gi oss noen klare-
re forståelse av vilkåret om ”alvorlig”, vilkåret om dokumentasjon og vilkårene ved arbeids-
forsøk, så mener jeg lovgiver må vurdere regelverket omkring ung ufør på nytt. En vurdering 
kan være om det vil være mest hensiktsmessig og rettferdig, og gå tilbake til loven som gjaldt 
før 1. januar 1998. Det vil si at man kun reiser et alderskrav ved behandlingen av ung ufør. 
Dette kan medføre enn ytterligere økning av antall uføretrygdede med beregning som ung 
ufør, men det er ikke sikkert. Det kan være at dette gjør at flere personer vil la seg motivere 
ved å forsøke seg enda mer i jobb og utdanning, da risikoen vil bli mindre. Alternativt bør 
alvorlighetskravet og dokumentasjonskravet klarlegges. 
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