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AKTUELLE TRYGDEREGLER OG STØNADSORDNINGER FOR FORELDRE TIL 

BARN MED LEPPE/KJEVE/GANESPALTE 

 

OMSORGSPENGER VED BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM. 

 

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under 

fravær fra arbeidet 

 på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av sykt barn i hjemmet  

 de første 7 dagene ved opphold i helseinstitusjon (men ikke når barnet har en livstruende 

eller svært alvorlig sykdom eller skade).   

 ved oppfølging av sykdom i form av legebesøk og lignende, selv om barnet ikke er sykt 

eller pleietrengende den aktuelle dagen  

 når barnepasser er syk 

 

Retten til omsorgspenger avhenger av at du fyller vilkårene for rett til sykepenger ved egen 

sykdom og gis etter de samme bestemmelsene som for sykepenger. Ved opphold i 

helseinstitusjon gjelder retten til omsorgspenger i de 7 første dagene av oppholdet, fra 8. dag 

skal det søkes om pleiepenger fra Folketrygden.  Omsorgspengene betales av arbeidsgiver, og 

du vil trenge en bekreftelse fra sykehuset til din arbeidsgiver.  Aldersgrensen for 

omsorgspenger er 12 år, for kronisk syke 18 år. 

 

Omsorgspenger gis i:  

10 dager på hver forelder pr. kalenderår 

15 dager på hver forelder ” ” dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn 2 barn 

20 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen 

30 dager pr. kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for mer enn to barn 

10 stønadsdager i tillegg for hvert kronisk sykt/funksjonshemmet barn, se neste avsnitt. 

 

Utvidet rett til omsorgspenger på grunn av kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. 

Dersom arbeidstakeren har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en 

markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert 

kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.  Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles 

antall stønadsdager. 

 

Hjemmel: Folketrygdloven § 9-6 

Søknadsskjema (kravskjema) ved søknad om utvidet rett til omsorgspenger: blankett 

IA09-06.05 

 

PLEIEPENGER 

 

Den eller de som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i 

helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk, kan få pleiepenger fra åttende dag.  Det er et 
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vilkår at barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene. Også andre enn 

barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.   De 7 første 

dagene av sykehusoppholdet må foreldre som er arbeidstaker bruke retten til omsorgspenger, 

jfr. avsnitt om omsorgspenger. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder 

retten til pleiepenger til barnet er 18 år. Pleiepenger kan også gis til andre enn foreldrene 

dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.  Pleiepenger kan deles mellom foreldrene.   

Pleiepenger etter denne bestemmelsen kan ikke gis til begge foreldrene samtidig.   

 

I de fleste tilfeller med leppe/kjeve/ganespalte er det ikke aktuelt med så langt opphold i 

helseinstitusjon (mer enn 7 dager) at reglene om pleiepenger i helseinstitusjon eller under 

poliklinisk behandling kommer til anvendelse. De kan likevel i slike tilfeller være aktuelt å 

søke pleiepenger for å pleie barnet hjemme etter sykehusoppholdet (se neste avsnitt).  

 

Pleiepenger for å pleie barnet hjemme. 

Du kan også ha rett til pleiepenger etter at barnet kommer hjem fra helseinstitusjon dersom 

barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene.  Det er en betingelse for å yte 

pleiepenger hjemme at pleiebehovet samlet strekker seg over mer enn 7 dager.  Det ytes da 

pleiepenger etter søknad fra 8. dag etter innleggelse.  

 

Rett til pleiepenger når barnet er alvorlig eller livstruende sykt. 

Hvis barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, har foreldre rett på 

pleiepenger fra 1. dag i sykehus.  Begge foreldre kan i slike tilfeller få pleiepenger samtidig, 

dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.  Retten vare fram til barnet fyller 18 år.  For 

psykisk utviklingshemmede gjelder ingen aldersgrense.   Det er i slike tilfeller trygdekontoret 

som utbetaler pleiepenger fra 1. dag.   Leppe/kjeve/ganespalte regnes generelt ikke som en 

livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade, men det kan selvsagt være unntak i 

enkelte tilfeller.  Det er NAV som avgjør søknaden på grunnlag av legeopplysninger, og det 

kan være ulik praksis ved de lokale NAV-kontorene.  

 

Hjemmel: Folketrygdloven 9-10 og 9-11. 

Skjema: RTV-blankett 3.23A   

Vanligvis får du søknadsskjema med medisinske opplysninger på sykehuset.  Dette må 

leveres til NAV lokalt.  

 

OPPLÆRINGSPENGER 

Kan gis til yrkesaktiv som har omsorg for et funksjonshemmet eller langvarig sykt barn, 

under nødvendig kurs eller annen opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller godkjent 

statlig kompetansesenter. Opplæringspenger kan også tilstås i forbindelse med behandling 

som kan defineres som en spesialisthelsetjeneste, eller som foregår i institusjon som er 

godkjent etter spesialisthelsetjenesteloven. Opplæringspengene beregnes etter samme regler 

som for sykepenger.  Du må ha inntektstap på grunn av fraværet og være berettiget til 

sykepenger. 

Det er ingen aldersgrense, det betyr at opplæringspenger også kan gis etter at barnet har fylt 

18 år. 
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Hjemmel: Folketrygdloven § 9-13 

Dokumentasjon: lege-erklæring som bekrefter behovet for opplæring. 

 

STØNADSPERIODEN FOR FØDSELSPENGER KAN UTSETTES  

Hvis den som mottar fødselspenger eller barnet er innlagt i helseinstitusjon. 

Hjemmel: Folketrygdloven § 14-7. 

 

 

EKSTRAUTGIFTER PÅ GRUNN AV LEPPE-KJEVE-GANESPALTE. 

 

Elektrisk brystpumpe. 

Dekkes med hjemmel i Lov om folketrygd kap- 5-22 med inntil kr. 2.500,-.  Søknad sendes til 

Helfo i din region vedlagt kvittering, ikke eget skjema for søknad.  

 

Grunn- og hjelpestønad. 

Grunnstønad kan gis til å dekke varige og nødvendige ekstrautgifter som er oppstått på grunn 

av en lidelse. 

Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av 

sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming.  Forhøyet hjelpestønad kan gis til 

barn og unge under 18 år med et vesentlig større tilsyns- og pleiebehov enn det som dekkes av 

ordinær hjelpestønad. 

Som hovedregel må tilstanden være av min. 2-3 års varighet for at barnet har krav på grunn- 

eller hjelpestønad, og utgiftene må minst tilsvare minst grunnstønad sats 1 eller ordinær sats 

for hjelpestønad. Det gjelder bare visse typer utgifter som det kan ytes grunnstønad til, f. eks. 

klesslitasje. Som hovedregel medfører ikke leppe/kjeve/ganespalte så store utgifter over så 

lang tid at barnet har krav på disse ytelsene, men det kan være unntak. 

 

Hjemmel: Folketrygdloven § 6-3, § 6-4, og 6-5 

Skjema: Krav om grunnstønad.  Krav om hjelpestønad. 

 

Særfradrag ved ekstra store sykdomsutgifter: Utgiftene må være på min. kr. 9.180,- pr. år. 

Utgiftene må dokumenteres og det må vedlegges legeattest.  Se for øvrig veileder til 

selvangivelsen og www.skatteetaten.no 

 

 

REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER. 

 

De regionale helseforetakene overtok ansvaret for saksbehandling av reiseoppgjør, 

reiseplanlegging og informasjon om pasientreiser fra 1. januar 2010.   

Du finner opplysninger hos Pasientreiser.no.  Mange helseinstitusjoner og legekontorer har 

tilgjengelig skriftlig materiell om pasientreiser. 

 

Brukernes rettigheter forblir uendret.  

 

Når du reiser til og fra offentlig godkjent behandling kan du få dekket nødvendige 

reiseutgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport 

http://www.skatteetaten.no/
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til og fra nærmeste behandlingssted. . Du kan få dekket dyrere transport hvis det er nødvendig 

av medisinske eller kommunikasjonsmessige grunner.   

 

Reiser du uten rekvisisjon, må du selv ordne reisen og legge ut for kostnadene.  Reiseutgifter 

refunderes ved at du sender inn et reiseregningsskjema: ”Krav om dekning av reiseutgifter”. 

Reiser du med rekvisisjon må du bestille reisen på Pasientreiser 05515.  Hvis det er 

nødvendig å reise med fly må du har rekvisisjon. 

 

Kost og overnatting kan dekkes etter fastsatte satser. (http//:www.lovdata.no/for/sf/ho/ho/-

20080704-0788.html). 

 

Barn under 16 år og ledsager skal ikke betale egenandel på reise. 

 

 

FORSKRIFT FOR BARN I HELSEINSTITUSJON. FORELDRES RETT TIL Å 

VÆRE SAMMEN MED BARNET PÅ SYKEHUSET. 

Forskriften skal utleveres til alle foreldre til barn i helseinstitusjon som yter 

spesialisthelsetjenester. Forskriften omhandler blant annet samværsrett for foreldre, dekning 

av reise/oppholdsutgifter mv. Etter denne forskriften skal barn på sykehuset har rett til å ha 

minst 1 foreldre hos seg under institusjonsoppholdet.  Med barn menes person under 18 år. En 

av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, eller på hotell 

dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen.  Minst en av foreldrene som på 

grunn av barnets sykdom oppholder seg i institusjonen store deler av døgnet skal tilbys gratis 

mat.  Etter denne forskriften kan du også be om å få kontakt med sosionom eller annet 

støttepersonell under sykehusoppholdet. 

 

Trenger du mer opplysninger eller søknadsskjema fra Folketrygden, kontakt NAV lokalt, eller 

les på NAV`s internettssider på  http://www.nav.no 

 
 

 
Ingrid Hatlelid 

Sosialkonsulent 

Tlf. 55 97 38 10 

e-post: ingrid.hatlelid@helse-bergen.no 
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