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Bakgrunn 

Foreldres rett til stønad er nedfelt i folketrygdlovens kapittel 9 om ”Stønad ved barns og 

andre nære pårørendes sykdom”. Hensikten med dette skrivet er et ønske om at slik 

stønad anvendes på likt grunnlag for alle barn med hjertesykdom. 

En forutsetning for alle ytelsene nevnt under er at foreldre må ha hatt arbeids- eller 

pensjonsgivende inntekt i minst 4 uker og at inntektsgrunnlaget utgjør minst 50% av 

folketrygdens grunnbeløp.  

Legens oppgave er så nøyaktig som mulig å beskrive barnets behov for pleie og tilsyn. 

Dette vil i enkelte tilfeller kreve relativt omfattende erklæringer slik at NAV har 

tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre om og eventuelt hvilke stønadsordninger som kan 

komme til anvendelse. Det er viktig at foreldre ikke gis inntrykk av at denne avgjørelse 

ligger hos legen. 

 

Følgende stønadsordninger kommer i betraktning 

 

§ 9.6 Første ledd. Omsorgspenger – hovedregel 

 Gjelder alle barn ut kalenderåret de fyller 12 år 

 10 dager/forelder inntil 2 barn. 15 dager/forelder dersom 3 barn eller mer. 
Aleneforsørger har tilsvarende 20 og 30 dager. 

 

§ 9.6 Andre ledd. Omsorgspenger – kronisk sykt barn 

 Gjelder barn/ungdom til fylte 18 år 

 Gir 10 dager ekstra pr sykt barn/forelder. For aleneforsørger det dobbelte. 

 Mange barn med hjertesykdom oppfyller kriteriene på grunn av markert høyere risiko 
for fravær fra jobb (hyppige legekontroller, kortere/diagnostiske innleggelser, etc.) 

 Det bør antydes hvor lenge en antar et slikt behov foreligger (f.eks. «Bør revurderes 

etter 3 år, skolealder, etc…») 

 

 

 

 

 

§ 9.10 Pleiepenger ved mindre alvorlig sykt barn 

 Gjelder barn/ungdom til fylte 12 år ved behov for kontinuerlig tilsyn og pleie 

 Brukes ved forventet økt pleie- og tilsynsbehov utover 7 dager 
o Første 7 dager benyttes andre ordninger (Omsorgspenger, § 9.11) 

 Ytes både under innleggelse og i hjemmet 

 Barnet må ha vært innlagt i helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk i sykehus 

 Gjelder kun for en av foreldrene (Ps! Dersom en av foreldrene mottar 
foreldrepenger/foreldrepermisjon kan ikke den andre motta pleiepenger etter § 9.10) 

 Kan graderes ned til 50% (for eksempel 50% barnehage - skole/50% pleiepenger) 

Fyll ut skjemaet «Krav om forhåndsgodkjenning – øket antall stønadsdager med 

omsorgspenger» 

 

https://www.nav.no/rettskildene/Forside/Folketrygdloven/Kapittel+9+-+St%C3%B8nad+ved+barns+og+andre+n%C3%A6re+p%C3%A5r%C3%B8rendes+sykdom.152940.cms
https://www.nav.no/rettskildene/Forside/Folketrygdloven/Kapittel+9+-+St%C3%B8nad+ved+barns+og+andre+n%C3%A6re+p%C3%A5r%C3%B8rendes+sykdom.152940.cms
https://www.nav.no/no/skjema/skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=235137
https://www.nav.no/no/skjema/skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=235137


 Kan deles mellom foreldrene, dog ikke mindre enn 20% på hver 

 Ved kronisk sykdom/funksjonshemming til 18 år  

 Hos barn med hjertesykdom 
o Når barnet skrives ut etter operasjon/behandling og frem til barnet kan 

begynne i barnehage/skole (Ps! Først fra dag 8 i forløpet. De første 7 dager 

kan § 9.11 ”Pleiepenger ved alvorlig sykt barn” komme til anvendelse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9.11 Pleiepenger ved alvorlig sykt barn 

 Gjelder barn/ungdom til fylte 18 år ved behov for kontinuerlig tilsyn og pleie 

 Gjelder fra første dag og kan ytes både under innleggelse og i hjemmet og det er ikke 
et krav at barnet først må ha vært innlagt i helseinstitusjon 

 Kan ytes til begge foreldre eller andre omsorgspersoner 

 Kan graderes som ved § 9.10 

 Dersom en av foreldrene mottar foreldrepenger/foreldrepermisjon (for aktuelt barn!) 
vil denne forskyves med de antall dager barnet er innlagt i helseinstitusjon 

 Hos barn med hjertesykdom 

o Brukes i kritiske faser av sykdommen (derfor alltid/oftest begge foreldre) 

o Diagnostisk avklaring/stabilisering 

o Alvorlig hjertesvikt/utstabil hemodynamikk, evt i påvente av operasjon 

o Innleggelse for operasjon (synes akseptert av NAV) 

o Postoperativt dersom komplikasjoner med alvorlig sykt barn 

o ”Isolering” inntil 14 dager før planlagte inngrep (synes akseptert av NAV) 

o Det er ingen barnekardiologiske diagnoser alene der pleiepenger er aktuelt 

utover noen uker i forbindelse med diagnostisering/stabilisering eller operativt 

inngrep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fyll ut skjemaet «Legeerklæring ved søknad om pleiepenger ved barns sykdom» 

 

Det er avgjørende at en fyller ut alle punkter (se også egen veiledning i skjemaet) 

 Barnets tilstand 

 Barnets pleiebehov 

 Sykdommens alvorlighetsgrad 

 Prognose 

 (En beskriver IKKE ting som ikke etterspørres, f.eks. sosiale forhold) 

 

 

Fyll ut skjemaet «Legeerklæring ved søknad om pleiepenger ved barns sykdom» 

 

Det er avgjørende at en fyller ut alle punkter (se også egen veiledning i skjemaet) 

 Barnets tilstand 

 Barnets pleiebehov 

 Sykdommens alvorlighetsgrad 

 Prognose 

 (En beskriver IKKE ting som ikke etterspørres, f.eks. sosiale forhold) 

 

 

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=333802&languagecode=53
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=333802&languagecode=53


§ 9.11 Andre ledd. Pleiepenger ved varig (>2-3 år) svært alvorlig sykt barn 

Kan ytes 

 I startfasen eller i ustabil fase 

 Ved svært alvorlig progredierende sykdom 

 Hos barn med hjertesykdom 
o Få/ingen med isolert hjertesykdom 

o Barn med kompliserende tilleggstilstander 

Alternativ 

 Hjelpestønad 

 Omsorgslønn 
 

Grunnstønad 

Du kan få grunnstønad for å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått pga 

en sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser. Du kan ikke få grunnstønad til 

engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. 

Grunnstønad kan dekke ekstrautgifter til drift av tekniske hjelpemidler, transport, fordyret 

kosthold ved diett, slitasje på klær, fottøy og sengetøy, mm. 

 

 

 

 

Hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad 

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom, 

skade eller en medfødt funksjonshemming. Barn under 18 år som har et pleie- og 

tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få 

forhøyet hjelpestønad. Det er en forutsetning at forhøyet hjelpestønad øker barnets 

muligheter for å bli boende hjemme. 

Legeerklæring ved søknad om hjelpestønad skal vise hvor mye funksjonsevnen er nedsatt 

og årsaken til dette, samt hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er. 

Stønaden kan revurderes på et senere tidspunkt og forhøyet hjelpestønad revurderes 

senest etter 3 år. 

 

 

 

 

Omsorgslønn 

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med 

omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming 

eller sykdom. Søknad om dette sendes pasientens kommune (lokale ordninger). 

 

 

 

Fyll ut skjemaet «Krav om grunnstønad» 
 

 

Fyll ut skjemaet «Krav om hjelpestønad» 

 

 

https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=233228&languagecode=53
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=233235&languagecode=53

