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Vedr. sorg som gyldig sykmeldingsgrunn.
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en landsdekkende frivillig organisasjon for
familier som har mistet barn i svangerskapet, i spedbarnsalder og i småbarnsalder. Vår
kjerneoppgave er å gi aktiv hjelp og støtte til etterlatte, og vårt overordnede mål er å bidra
til at de kan lære seg å leve med sorgen. En viktig del av dette er å vende tilbake til arbeid
Sorg påvirker arbeidskapasitet og arbeidsevne
De fleste som mister barn eller som opplever andre traumatiske dødsfall blir
arbeidsudyktige i kortere eller lengre tid. Sterk sorg gir reaksjoner som tretthet, tomhet,
mangel på konsentrasjon og hukommelsesvikt. Sorg påvirker således både arbeidskapasitet
og arbeidsevne. Selv om arbeidsgivere gir en tidsavgrenset velferdspermisjon ved dødsfall i
nær familie, er det imidlertid svært vanlig at de sterkeste reaksjonene kommer etter noe
tid, ofte etter at begravelsen er ordnet og omgivelsenes oppmerksomhet rundt dødsfallet
har lagt seg. De sterke sorgreaksjonene setter mange ut av spill og er ofte ikke forenlig med
å stå i arbeid.
Bruk av psykiatriske diagnoser om sorg
De aller fleste har derfor behov for sykmelding for kortere eller lengre tid. Gjennom flere
års nær kontakt med rammede foreldre, har vi fått god innsikt i hvor problematisk
sykmelding kan være ved sorg. Selv om de færreste stiller spørsmål ved om foreldre som
mister barn har behov for sykmelding, ei heller om de bør kunne få en sykmelding i en slik
situasjon, er sorg i seg selv ikke en gyldig sykmeldingsgrunn. Andre diagnoser må derfor
settes, og som oftest benyttes psykiatriske diagnoser.
Betydningen av tidlig og riktig hjelp
Bruk av psykiatriske diagnoser ved sorg er ikke uten betydning for de som rammes. Slike
diagnoser kan bl.a. medføre at de etterlatte ikke får adekvat hjelp. Foreldre som mister barn
har økt risiko for sykdom og tidligere død. Derfor er det viktig at de får tidlig og sorgspesifik
krisehjelp. Eksempelvis sperrer traumer for en god sorgprosess, og bør derfor behandles
tidlig. Vi har dessverre sett eksempler på etterlatte som fra dag én sykmeldes med
diagnosen depresjon, og som også har blitt tilbudt legemidler i kategorien antidepressiva.
Dette er ikke adekvat og sorgspesifik hjelp
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Sorgreaksjonene forsterkes ofte etter noen uker og behovene for hjelp vil endre seg. Mange
sliter med skyldfølelse, grubling, å ta farvel og gi slipp, og at tanker knyttet til minner og
savn låser seg fast. Dette kan vedvare eller forsterke seg over tid dersom man ikke mottar
adekvat støtte og hjelp. En del trenger faglig hjelp til å håndtere dette slik at plagene
reduseres og funksjonsevnen øker.
Uheldige konsekvenser av psykiatriske diagnoser
Foruten at etterlatte ikke får helsehjelpen de trenger, gir psykiatriske diagnoser også andre
uheldige konsekvenser. Flere etterlatte kan fortelle om vanskeligheter ved tegning av
helseforsikringer, Andre har opplevd at en psykiatrisk diagnose er problematisk ved søknad
om adopsjon. I tillegg kan det forårsake problemer i forhold til jobbmuligheter. Uriktig bruk
av psykiatriske diagnoser kan således forårsake svært uheldige tilleggsbelastninger i en
ellers vanskelig situasjon.
Komplisert sorg som diagnose
En stor andel utvikler det som i fagterminologien betegnes som komplisert sorg. Det
foreligger forslag om at dette skal bli en egen diagnose, og som skal kunne kan anvendes i
de tilfeller der sorgen blir fastlåst og hindrer normal tilpasning til hverdagen. Imidlertid er
dette en diagnose som først skal kunne settes seks måneder etter et tapet skjedde.
Innføring av en slik diagnose, hvilket LUB støtter, er derfor kun aktuell ved langvarige
problemer. Følgelig løser ikke innføringen av denne diagnosen det mer umiddelbare
sykmeldingsbehovet som mange etterlatte har. Vi må derfor også ha en løsning for den
første tiden etter tapet.
Alternative diagnoser eller egen sorgmelding?
Det finnes et kodesett i diagnosemalen for primærhelsetjenesten (ICPC -2) som omhandler
arbeidsuførhet på bakgrunn av relasjonsbrudd. Disse Z-diagnosene, som for eksempel
“Problem Dødsfall/tap av barn”, gir imidlertid ikke rett til sykepenger og må følgelig i dag
komplementeres med andre diagnoser. En løsning kunne ha vært at disse
funksjonsdiagnosene gis status som gyldig grunnlag for sykmelding med rett til sykepenger.
En annen løsning er innføring av sorgmeldinq som forankres i Folketrygdioven med rett til
sykepenger, på linje med dagens ordning med svangerskapspenger. Bruk av psykiatriske
diagnoser på sorg innebærer i dag en sykeliggjøring av sorg. Denne form for NAV-ytelse vil
på sin side hindre at uriktige sykdomsdiagnoser blir gitt ved nedsatt arbeidsevne grunnet
sorg, og således sikre at sorg ikke blir sykeliggjort.
Fra enkelte hold fremholdes en frykt for at antall sykmeldte vil øke ved innføring av sorg
som gyldig grunn til sykmelding. Vi mener denne frykten er uberettiget. Sørgende som ikke
ser seg i stand til håndtere arbeidet sitt i en periode, blir allerede med dagens løsninger
sykmeldt. Men det skjer på gale premisser og med feil diagnoser. Sorg knyttet til tap av
nærstående, og konsekvensene det kan ha for arbeidskapasitet og arbeidsevne, bør
anerkjennes og tas hensyn til.

2

Det kan ikke utelukkes at behovet for langvarige sykmeldinger i stedet vil bli mindre med en
slik anerkjennelse av sorg. En konsekvens av å innføre sorg som gyldig sykmeldingsgrunn,
kan være at flere etterlatte i større grad sikres adekvat og sorgspesifik hjelp. Således kan
dette legge til rette for raskere retur til arbeid og også forebygging av komplisert sorg. Dette
i motsetning til dagens løsning der sorg “gjemmes bort” under psykiatriske diagnoser og
dertil mangel på sorgspesifik hjelp.
Arbeid viktig i sorgprosessen
For de fleste er det å komme tilbake til jobb en viktig del av sorgprosessen. Arbeidsplassen
er en viktig del av våre sosiale nettverk og utøvelsen av et yrke er en viktig del av vår
identitet. Derfor arbeider LUB aktivt gjennom kurs og veiledning med å bidra til utvikling av
gode og romslige arbeidsplasser, der et varmt arbeidskljma sikrer at mennesker i sorg og
krise kan komme gradvis tilbake, selv om de har begrenset kapasitet og arbeidsevne i en
periode. LUB har for dette formålet også utviklet informasjonsheftet “Når sorgen rammer
en av dine ansatte” der det gis råd og veiledning om hvordan arbeidsplassen kan møte
mennesker i sorg og legge til rette for arbeidsdeftakelse (se vedlegg).
Positivt initiativ fra statsråden
TV2 har i ulike nyhetsoppslag og artikler tatt opp de uheldige sidene ved dagens
sykmeldingspraksis ved sorg. Det er gledelig å se arbeids- og sosialministeren uttale at
departementet nå skal vurdere om sorg skal innføres som gyldig grunn til sykmelding. Vi har
forstått at departementet allerede har en dialog med Legeforeningen om dette.
Vi mener imidlertid det også er viktig at brukerperspektivet og de erfaringer sørgende har
med sykmelding blir inkludert i dette arbeidet. Vi bidrar derfor gjerne! Til orientering har vi
over tid arbeidet med dette temaet, bl.a. i samarbeid med LEVE (Landsforeningen for
etterlatte ved selvmord) og Foreningen “Vi som har et barn for lite”, I 2012 engasjerte vi
forskerne Line Christoffersen og Asbjørn Johannessen ved Høgskolen i Oslo og Akershus til å
gjøre en kartleggingsundersØ~else om erfaringer med sorg og sykmelding blant medlemmer
i de tre organisasjonene. Deres rapport ligger vedlagt.
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“Når sorgen rammer en av dine ansatte”
Sorg og sykmelding; etterlattes erfaring med sykmelding etter brå død. Rapport.
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