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Resolusjon 1 

Hjelp unge med kronisk sykdom ut i varig arbeid 

 

En større andel av personer med muskel- og skjelettplager som faller 
utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb hvis riktige tiltak og behandling 
iverksettes til rett tid. 

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har i alle år gitt innspill til statsbudsjett, 
denne gang for 2022. Blant flere innspill har vi løftet frem behovet for 
reversering av innstramming for å få forlenget rettighetsytelsen 
arbeidsavklaringspenger (AAP) utover tre år og kutt i stønaden til unge 
AAP-mottakere. 

Muskel- og skjelettlidelser er det som plager flest og koster mest. Rundt 
regnet står dette for en tredel av det meldte sykefraværet, en tredel av 
AAP-mottakere og en tredel av uføretrygdede. 
 

Ved å beholde en høyere andel personer med muskel- og 
skjelettplager i arbeid, vil det være store penger å spare på 
trygdebudsjettene. Utvid tiltakspakken for mennesker med 
kronisk sykdom! 

NRF mener det er vesentlig å igangsette en reversering av AAP-
innstrammingen og kutt i stønad til unge AAP-mottakere. 

Resultatene begynner å bli klare: Brukerne straffes, skyves ut i fattigdom 
og over på sosialstønad. Arbeidsevnen øker ikke av dårlig økonomi, man 
blir heller ikke raskere avklart. 

I revidert nasjonalbudsjett 2021 ser vi at det foreslås en økt bevilgning til 
arbeidsavklaringspenger, men dette er kun for en tidsperiode. Vi kan ikke 
kalle bevilgningen i revidert statsbudsjett for en gladsak, kun en bitte liten 
dråpe i havet. 

For mange revmatikere tar det vesentlig lengre tid enn ett år før riktig 
diagnose stilles og riktig behandling kan iverksettes. Da er tre år for kort 
tid for å få avklart arbeidsevne. Det er viktig at man har mulighet for å få 
forlenget AAP. Det har man ikke i dag. 
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Unge med nedsatt arbeidsevne bør ikke straffes for at de er syke og ikke 
kan delta i arbeidslivet eller ta utdanning som sine jevnaldrende. Lave 
ytelser vil kunne forverre livssituasjonen. Personer med kronisk sykdom 
har store ekstrautgifter knyttet til sykdommen sin. 

Innstrammingen innebærer at unge mennesker på AAP ikke vil ha råd til 
nødvendige medisiner, behandlinger, og rehabilitering, noe som igjen vil 
påvirke helsen til brukeren negativt. NRF ber derfor regjeringen om å: 

● forlenge AAP-ordningen der det er behov 
● øke ytelsen til unge AAP-mottakere under 25 år 
● øke ung-uførtillegget i AAP 


