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 Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt 

arbeidsinntekt når barnet ditt er sykt

 Retten gjelder til det kalenderåret barnet fyller 12 år

 Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet kan du 

ha rett til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

 Hovedregelen er at du må ha vært i arbeid de siste 4 

ukene og ha tapt arbeidsfortjeneste

Omsorgspenger



Det samme gjelder hvis du må være borte fra arbeidet fordi

 Den som har det daglige barnetilsynet er syk(for eksempel en 

forelder som ikke er yrkesaktiv, dagmamma e.l.)

 Den som har det daglige ansvaret må følge et annet barn til 

utredning/innleggelse

 Barnet trenger følge til lege e.l selv om barnet ikke er sykt den 

aktuelle dagen

 Må delta på oppfølgingsmøter med for eksempel 

BUP/PPT/ansvarsgrupper



 ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller 

tilretteleggingsmøter

 planlagt fravær, som skoleferier og planleggingsdager

 rutinekontroller på helsestasjonen

 normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke 

skyldes sykdom

 Arbeidsgiver kan godkjenne at arbeidstaker tar ut 

enkelttimer eller halve dager, som kan legges sammen til 

hele omsorgsdager.

Du kan ikke bruke omsorgsdager ved



 10 dager pr kalenderår

 15 dager hvis du har omsorg for mer enn 2 barn

 20 dager hvis du er alene om omsorgen

 30 dager hvis du er alene om omsorgen for mer enn 2 

barn

 Hvis du er alene, kan dagene kan fordeles 

forholdsmessig på grunnlag av samværsavtalen

 Du kan overføre inn til 10 dager til ny ektefelle eller 

samboer

Du kan få:



Hvis du har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og 

dette fører til markert høyere risiko for fravær, kan du i tillegg 

få 10 ekstra stønadsdager for hvert barn som er sykt eller 

funksjonshemmet. 

Du må søke om å få utvidet antall omsorgsdager

Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år

Kronisk sykt eller funksjonshemmet barn



Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har omsorg for et barn under 18 år som 
har sykdom, skade eller medfødt misdannelse og du av hensyn til barnet

 må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller

 må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Behovet 
for tilsyn må være så stort at barnet ikke kan overlates til seg selv.

 Graderte behov 

 Ingen tidsbegrensning når alle vilkår er oppfylt 

Barnet må ha vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i 
spesialisthelsetjenesten.

Sykehuslegen søker.

For mer informasjon: Ring 5555 3333, tastevalg 3, deretter 1 for å snakke med 
veileder med spesialkompetanse på pleiepenger.

Pleiepenger for pleie av sykt barn



 Hvis du er yrkesaktiv og har omsorg for et langvarig sykt 

eller funksjonshemmet barn

 Opplæringen må være nødvendig for å kunne ta seg av 

og behandle barnet

 Opplæringen må gis ved en godkjent helseinstitusjon/   

spesialpedagogiske kompetansesenter

 Du får ikke opplæringspenger hvis du deltar på kurs i regi 

av for eksempel brukerorganisasjoner e.l. 

 Du får opplæring så lenge det er behov for det

 Helseinstitusjonen v/lege må fylle ut

Opplæringspenger



Ekstrautgifter som er oppstått på grunn av skade, sykdom 

eller funksjonshemming

 Utgifter som friske personer ikke har

 Ikke engangsutgifter

 Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år grunnet 

den medisinske tilstanden

Grunnstønad



 drift av tekniske hjelpemidler

 transport

 førerhund

 drift av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon

 bruk av proteser, støttebandasjer og lignende

 fordyret kosthold ved diett 

 slitasje på klær og sengetøy

Du kan få dekket ekstrautgifter til:



 Med ekstra transport menes at du må bruke annen og dyrere 
transport enn andre som bor på samme sted

 Ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy, omfatter også 
sko. Oppstår som oftest pga uvanlig ofte vasking eller at 
bruken medfører ekstra slitasje

 Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må 
være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i 
medisinsk praksis. 

 Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til 
grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere 
dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre diagnoser som 
innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må 
ekstrautgiftene vurderes konkret.



 Lege-erklæring

 Dokumentere ekstrautgiftene med for eksempel 

kvitteringer.  

 Grunnstønad gis etter 6 satser. Ekstrautgiftene må minst 

tilsvare grunnstønad sats 1 

Krav til dokumentasjon:



 Særskilt behov for pleie og tilsyn grunnet sykdom, skade 

eller funksjonshemming

 Behovet må være varig, dvs 2-3 år

 Hjelp til personlig stell/hygiene, måltider

 Behov for tilsyn, ute og inne, dag og natt

 Behov for stimulering, opplæring og trening i hjemmet

 Privat pleieforhold

Hjelpestønad



 Ektefelle

 Barn

 Foreldre

 Andre slektninger/naboer eller andre

 Hjelpebehov som dekkes av det offentlige eller andre 

lover, for eksempel hjemmesykepleie, kan ikke dekkes av 

hjelpestønad

Hva er et privat pleieforhold?



Barn under 18 år

 Vesentlig høyere pleie- og tilsynsbehov enn det som 

dekkes av ordinær hjelpestønad

Det vektlegges den totale arbeidsbelastningen: 

 hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er 

nedsatt

 hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er

 hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er

 hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Forhøyet hjelpestønad



 Legeerklæring som viser hvor mye funksjonsevnen er 

nedsatt og årsaken til dette

 Hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er

 Beskrivelse av omfanget av pleieoppgaven

 Eventuelt også andre rapporter fra for eksempel PPT-

kontor eller skole.

Dokumentasjon



 Er skattefrie

 Utbetales en gang i måneden

 Skal utbetales til barnets konto

 Du vil få brev når stønaden skal vurderes på nytt

 Forhøyet hjelpestønad skal vurderes på nytt hvert 3 år

Grunnstønad og hjelpestønad



 Grunnstønad: 

Sats pr mnd

1 686 kr

2 1047 kr 

3 1372 kr 

4 2021 kr 

5 2739 kr 

6 3421 kr 

 Hjelpestønad 

Sats pr mnd

1 1229 kr 

2 2458 kr 

3 4916 kr 

4 7374 kr 

Satser Grunn og hjelpestønad 



Hjelpemidler 



 Søknadsskjema 

 Legeerklæring 

 Funksjonsvurdering 

 Transportbehov 

 Dokumentasjon av inntekt

– Ingen betaler høyere 

egenandel enn 150 000 kr

Lån til spesialtilpasset bil 



 Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du 

sende en klage

 Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å 

klage på. Klagefristen står i vedtaket.

 Når du klager, vil NAV-enheten som har gjort vedtaket 

vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir 

endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV 

Klageinstans. 

Klage



 Hvis det skjer endringer i livssituasjon eller inntekt eller 

planlegger opphold i utlandet

 Reglene for hvilke endringer du skal melde fra om, er 

avhengig av hvilken ytelse eller stønad du mottar

Meld fra om endringer


