
Trygderett (JUR1960/JUS5960) 

Undervisningsplan våren 2020 

 

Oppdatert pr 20. desember 2019 

 

Oversikt over forelesningene 

Tidspunkt: Forelesningene holdes onsdager fra kl 10.15-12.00, fra den 29. januar til 15. april.  

Det er leseuke uke 8, dvs at det ikke er forelesning onsdag 19. februar. 

Sted: Aud. 13 (DM).  

Mer informasjon: 

Oppdatert informasjon om emnet, undervisning og eksamen ligger på semestersidene for JUS5960: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5960/v20/index.html   

Her vil det også ligge informasjon om «Introduksjonskurs i juss» for studenter som har annen 

fagbakgrunn enn rettsvitenskap. 

Kursets digitale undervisningsrom er canvas: https://canvas.uio.no/ 

 

 

1. Introduksjon. Historisk, grunnleggende prinsipper og begreper 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 29. januar kl 10.15-12.00 

Leseliste: 

- Kjønstad: «Innledning», kapittel 1, s. 19-37, Innføring i trygderett, 2018 

- Kjønstad: «Folketrygdens særpreg og plass i samfunnet. Likheter og forskjeller mellom 

sosialtjenesten, privat forsikring og folketrygden», kap. 9, s. 236-272, Innføring i trygderett, 

Universitetsforlaget, 2018 

- Refsdal: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for 

Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146 (Tilgjengelig gjennom 

Idunn.no) 

 

 

2. Rettskilder, rettssikkerhet, rettighetsbegreper 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 5. februar kl 10.15-12.00 

Leseliste:  

- Kjønstad: «Rettskildene i trygderetten», kap. 2, s. 38-58, Innføring i trygderett, 2018 

- Kjønstad: «Rettssikkerhet», kap. 3, s. 59-72, Innføring i trygderett, 2018 

- Ikdahl: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., 

cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), 

Gyldendal Juridisk, 2016 s. 309-320 (K) 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5960/v20/index.html
https://canvas.uio.no/


- Boe: «NAVs veilednings- og opplysningsplikt», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. 

Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 

2016 s. 89-100 (K) 

- Narvland: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47 (tilgjengelig gjennom Idunn.no) 

 

 

3. Barneomsorg og familieforhold 1: Foreldrepenger, omsorgspenger, kontantstøtte, 

barnetrygd og etterlatteytelser 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 12. februar kl 10.15-12.00 

Leseliste: 

- Kjønstad: «Trygderettens korttidsytelser», kap. 4.2: Omsorgspenger, opplæringspenger og 

pleiepenger, s. 97-101, Innføring i trygderett, 2018 

- Kjønstad: «Trygderettens korttidsytelser», kap. 4.3: Foreldrepenger og 

svangerskapspenger», s. 102-106, Innføring i trygderett, 2018 

- Kjønstad: «Folketrygdens langtidsytelser», kap. 6.3: Etterlattepensjon, s. 192-198, Innføring i 

trygderett, 2018 

- Ketscher: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap. 4, 

«Om forsørgelsesretlige sammenhænge», s 87-116 (K) 

 

 

4. Barneomsorg og familieforhold 2: Aleneomsorg for barn 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 26. februar kl 10.15-12.00 

Leseliste: 

- Syse og Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. 

januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 

(tilgjengelig gjennom idunn.no) 

- Kjønstad: «Folketrygdytelser i omstillingsperioder», kap. 5.3: Overgangsstønad, s. 136-143, 

Innføring i trygderett, 2018 

 

 

5. Sykepenger 

Foreleser: Morten Kjelland 

Tidspunkt: Onsdag 4. mars kl 10.15-12.00  

Leseliste: 

- Kjønstad: «Trygderettens korttidsytelser», kap. 4.1: Sykepenger, s. 75-96, Innføring i 

trygderett, 2018 

- Holgersen: «Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere 

rettspraksis» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E 

Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 301-314 (tilgjengelig gjennom 

Rettsdata.no) 

 

 



6. Dagpenger. Arbeidsavklaringspenger. 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 11. mars kl 10.15-12.00 

Leseliste: 

- Kjønstad: «Folketrygdytelser i omstillingsperioder», kap. 5.1: Dagpenger under 

arbeidsløshet, s. 107-121, Innføring i trygderett, 2018 

- Kjønstad: «Folketrygdytelser i omstillingsperioder», kap. 5.2: Arbeidsavklaringspenger, s. 

122-135, Innføring i trygderett, 2018 

- Svele: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for 

trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98 

(tilgjengelig gjennom idunn.no) (*) 

 

 

7. Uføretrygd 

Foreleser: Morten Kjelland 

Tidspunkt: Onsdag 18. mars 

Leseliste: 

- Kjønstad: «Folketrygdens langtidsytelser», kap. 6.2: Uføretrygd, s. 170-191, Innføring i 

trygderett, 2018 

- Johnson: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør», i Cand.mag., 

cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U 

Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332 (K) 

 

 

8. Alderspensjon 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 25. mars kl 10.15-12.00 

Leseliste:  

- Kjønstad: «Folketrygdens langtidsytelser», kap. 6.1: Alderspensjon, s. 144-169, Innføring i 

trygderett, 2018 

 

 

9. Yrkesskader. Trygderettens innramming 1: EØS-rett, menneskerettigheter og Grunnloven 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tid og sted: Onsdag 1. april kl 10.15-12.00 

Forholdet mellom EØS og norsk trygderett fikk mye oppmerksomhet høsten 2019! For en 

innføring i hva EØS betyr på dette feltet, anbefaler jeg denne rapporten: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/feiltolkning-av-eos-

reglene/rapport-juridisk-gjennomgang-av-eos-rettslige-forpliktelser  

Leseliste (felles med siste forelesning. Nærmere informasjon om hva som bør leses til hver gang gis 

på forelesning): 

- Kjønstad: «Yrkesskader og yrkessykdommer», kap. 8, s. 214-235, Innføring i trygderett, 2018 

- Andresen: «Koordinering av trygdeytelser i EØS-området» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og 

pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 1, s. 19-37 (K) 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/feiltolkning-av-eos-reglene/rapport-juridisk-gjennomgang-av-eos-rettslige-forpliktelser
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/feiltolkning-av-eos-reglene/rapport-juridisk-gjennomgang-av-eos-rettslige-forpliktelser


- Ikdahl: «De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS» i Biørn Bogstad (red.), Trygd og 

pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 6, s. 108-127 (K) 

- Kjønstad: «Folketrygdens særpreg og plass i samfunnet. Likheter og forskjeller mellom 

sosialtjenesten, privat forsikring og folketrygden», kap. 9, s. 236-272, Innføring i trygderett, 

Universitetsforlaget, 2018 

- Eidsvaag: «Arbeidslinjen og menneskerettighetene», Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 

2016, nr 2, s. 45-57 (tilgjengelig gjennom http://retfaerd.org/retfaerd-nr-153-

20162/arbeidslinjen-og-menneskerettighetene/ ) (*) 

- Kjønstad og Syse: «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014, Vol.49 (05), 

s. 340-357 (tilgjengelig gjennom idunn.no) (*) 

- Kjønstad: «Rettsligjøring av velferdsstaten», Forsker og formidler: festskrift til Erik Magnus 

Boe på 70-årsdagen 17. april 2013, HP Graver, IH Kraby, M Stub (red), Oslo: 

Universitetsforlaget, 2013, s. 211-235 (K) (*) 

- Ketscher: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap 

5: ”Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling”, s. 117-160 (K) (*) 

- Ketscher: «Ejendomsret til sociale ydelser: Retrospektivt gensyn med Borthen og Thunheim i 

lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen)», i Ketscher, 

Lilleholt, Smith og Syse (red.), Velferd og rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 

år.  Gyldendal Juridisk, 2013, s. 315 – 330 (tilgjengelig gjennom rettsdata.no) (*) 

- Søvig: «Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens Venner 2006, vol 41, 

s. 36-56 (tilgjengelig gjennom idunn.no) (*) 

 

 

10. Trygderettens innramming 2: EØS-rett, menneskerettigheter og Grunnloven. Hovedlinjer i 

trygderetten. Oppsummering og spørsmål 

Foreleser: Ingunn Ikdahl 

Tidspunkt: Onsdag 15. april kl 10.15-12.00 

Leseliste: 

- Som forelesning 9. 

 

 

Om litteraturen: 

Hovedlitteratur  

Store deler av Asbjørn Kjønstads bok Innføring i trygderett (Universitetsforlaget, 2018, 5.utg. ved 

Imran Haider) er pensum, så studentene anbefales å kjøpe denne. 

En del artikler er tilgjengelig elektronisk, enten gjennom www.rettsdata.no eller www.idunn.no. For 

full tilgang her må du enten ha eget abonnement, eller være logget på gjennom universitets 

internett. Dette kan du også gjøre hjemmefra, se mer informasjon her: 

http://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html 

http://retfaerd.org/retfaerd-nr-153-20162/arbeidslinjen-og-menneskerettighetene/
http://retfaerd.org/retfaerd-nr-153-20162/arbeidslinjen-og-menneskerettighetene/
http://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html


Artiklene merket (K) er trykket i et eget kompendium i trygderett, som blir solgt gjennom Akademika. 

Frem til Akademika er på plass i Domus Juridica (en gang i løpet av vårsemesteret) kan de kan kjøpes 

hos Akademika på Blindern. Bokhandelen kan også sende i posten. 

Litteratur merket (*) er kun pensum på masternivå (JUS5960). Men kan selvsagt leses av alle! 

Tilleggslitteratur 

For bachelorstudentene kan både Narvlands «Trygderett i et nøtteskall», Gyldendal 2018 (2.utg) og 

Kjønstad/Syse/Kjelland «Velferdsrett 1», Gyldendal 2017 (6.utg), være nyttige som introduksjon til de 

ulike ytelsene. Studenter som tar emnet på masternivå vil ha med seg en del juridiske kunnskaper fra 

velferdsrettsfaget tidligere i studiet, men kan ha glede av disse som repetisjon. 

Boken redigert av Bay, Hatland, Hellevik og Koren, «De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og 

fordeling», Gyldendal 2010 (2. utg.), plasserer både folketrygden generelt og de enkelte ytelsene i en 

historisk og samfunnsmessig kontekst. Denne kan gjøre det enklere å forstå formål og virkninger med 

de ulike reglene. 

Dersom du har lyst til å se nærmere på enkelte av temaene som behandles i faget, er det henvist til 

en rekke relevante artikler og bokkapitler i listen over tilleggslitteratur. Faglærerne gir gjerne 

ytterlige tips! 


