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Sykehussosionom
- Sykdom og eller skade kan medføre økonomiske, følelsesmessige og praktiske 

utfordringer i hverdagen.

Sykehussosionom kartlegger hvilke sosiale konsekvenser sykdom eller skade 

har fått for pasienten eller pårørende. Gir informasjon og veiledning om 

ytelser og tjenester i NAV og kommunens helse- og omsorgstjeneste, tiltak og 

tilrettelegginger som kan være aktuelle, hjemme, arbeid og i fritid. Og kan gi 

praktisk hjelp med søknader og kontaktformidlinger med aktuelle instanser

• Kan gi psykososial støtte gjennom samtaler om endret livssituasjon og 

arbeider med hele familien når en rammes av sykdom eller skade, og 

synliggjør muligheter til å mobilisere muligheter i nettverket. 

• Sosionomtjenesten kan kontaktes både om du har konkrete spørsmål, 

eller dersom du ønsker en samtale rundt din egen livssituasjon og 

hvordan du har det. Tilbudet gjelder både pasient og pårørende. 

• Ta kontakt med lege/sykepleier på avdelingen dersom du ønsker 

henvisning til sosionom.



Sykepenger

 Må ha vært i jobb minst 4 uker umiddelbart før sykmeldingsdato og ha minst 0,5 ganger 

folketrygdens grunnbeløp (G) i inntekt.

 Sykepengegrunnlaget tilsvarer arbeidsinntekt opptil 6 G  - flere arbeidsgivere dekker 

opp hele lønnen.

 Kan gis i inntil 52 uker (1 år) - Opparbeider seg ny rett etter 26 uker i jobb.

Fritak fra arbeidsgiverperioden- ved kronisk sykdom/ langvarig sykdom. Søkes NAV i 

samråd mellom pasient og arbeidsgiver. 

Enkeltstående behandlingsdager:

• Det kan brukes maksimum én behandlingsdag i uken.

• 100% sykmeldt på selve behandlingsdagen. 

• Den som sykmelder deg må bekrefte at det er nødvendig at du ikke arbeider på 

grunn av behandlingen.

• Er det snakk om et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal 

det skrives gradert sykmelding.

Tilbake til arbeidslivet:

- Oppsigelsesvern de første 12 mnd. man er sykmeldt (jfr. Arbeidsmiljøloven §15-8)

- Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt- plikten er streng, men kan avvikes dersom dette 

er en uforholdsmessig stor byrde for arbeidsgiver

- Ved utfordringer: kontakt Fagforeningen eller arbeidslivstelefonen



Friskmelding til arbeidsformidling

• Hvis alle muligheter for å komme tilbake til arbeidsplassen din er forsøkt, 

kan du få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker ny jobb.

• Ordningen gjelder alle som har rett til sykepenger, det vil si både 

arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

To krav må være oppfylt

• Arbeidsforholdet ditt er opphørt i samsvar med arbeidsmiljøloven. 

• Du er registrert hos NAV som arbeidssøker.

Det du må gjøre:

• Fylle ut meldekort i disse ukene

• Ikke fått jobb innen 12 uker – søke om dagpenger

• Du trenger ikke levere sykemelding til NAV i disse 12 ukene.

• Maksimal periode med sykepenger er 52 uker, inkludert ukene med 

friskmelding til arbeidsformidling.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A715-8


Arbeidsavklaringspenger (AAP)
• Sikre inntekt i perioder med sykdom eller skade

Vilkår:

• Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50 % grunnet sykdom 

eller skade. 

• Ikke noe inntektskrav, men tidligere inntekt har en betydning for 

hva man får.

• Du plikter å være tilgjengelig, delta, gjennomføre og møte til 

avtalte aktiviteter og møter med NAV og samarbeidspartnere.

• Fylle ut meldekort.

• Mål: 

• Skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden og avklare 

arbeidsevne.

• Kan bestå av medisinsk behandling, utprøving av arbeid, tilegning 

ny kunnskap eller annen oppfølging



Arbeidsavklaringspenger (forts.)

• Beregning av AAP:

– 66 % av inntekten siste år før du ble syk eller 

gjennomsnittet for de tre siste årene.

– Maks 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)

– Omsorg for barn gir mulig rett på tilleggsytelser på AAP.

• Varighet: 

- Hovedregelen er 3 år

– Kan forlenges i opptil 2 år i noen tilfeller.

– Egne regler ved tilbakefall av samme sykdom eller ny 

sykdom.



Uføretrygd
Vilkår: 

• Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 % grunnet sykdom 

eller skade 

– 40 % varig nedsatt inntektsevne dersom du har AAP

• Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført 

Beregning av uføretrygd:

• 66 % av gjennomsnittsinntekten av de tre beste av siste 5 år før du ble      

syk - justeres opp til dagens verdi

• Maks 6 ganger grunnbeløpet

• Minsteytelse ut fra sivilstatus

• Ung uføre (under 26 år før alvorlig og varig sykdom) er sikret en høyere 

minstesats

• Må søke før fylte 36 år hvis yrkesaktiviteten har vært mer enn 50 % etter 

fylte 26 år

• Uføretrygd og jobb kan kombineres

• Har rett på honnørkort dersom uføregraden er 50 % eller mer

• Hele eller deler av studielånet fra Lånekassen kan søkes slettet.



Midlertidig- og varig lønnstilskudd
- samarbeid mellom pasient, arbeidsgiver og NAV.

Midlertidig lønnstilskudd:

• Kan gis dersom man har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

• Kan gis hvis man har arbeidsgiver, men står i fare for å falle ut av 

arbeidslivet etter 12 mnd. med full eller gradert sykmelding.

• Skal kompensere for lavere produktivitet.

• Varighet: Inntil 1 år, 3 år ved nedsatt arbeidsevne.

Varig lønnstilskudd:

• Ved varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og kan bli ansatt i ordinært 

arbeid.

• Kan gis hvis man har arbeidsgiver, men står i fare for å falle ut av 

arbeidslivet etter 12 mnd. med full eller gradert sykmelding.

• Ved gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe.

• Gir arbeidsgiver et tilskudd på inntil 67% av utgiftene til lønn og sosiale 

utgifter. Kan gis 75 % tilskudd første år.



Tilrettelegging fra NAV
Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine

• Nødvendige hjelpemidler

• Tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger

• Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale mellom NAV, arbeidsgiver, 

arbeidstaker.

• Reisedekning (drosje til arbeid) - Kan gis ved varige 

forflytningsvansker. Egenandelen tilsvarer kollektivtransport + 10 % IA-

bedrifter

• Egen kontaktperson i arbeidslivssenteret hos NAV.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet.

•Dekker lønnsutgifter til en assistent som kan bidra med praktisk hjelp 

til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på 

tjenestereise med mer. 

•Assistenten skal ikke utføre dine ordinære arbeidsoppgaver.

• Kan gis dersom man er yrkesaktiv og har en omfattende fysisk 

funksjonsnedsettelse eller nedsatt syn.



Utdanning - Statens Lånekasse

Ekstrastipend/tilleggsstipend for elever/studenter i høyere utdanning 

med nedsatt funksjonsevne

• Studenter som ikke kan jobbe samtidig som de studerer

Sykestipend

• Hvis man er studieufør minst 50 % i mer enn 2 uker

• Får ikke det hvis man har rett på sykepenger eller AAP

Støtte til forsinkelse:

• Studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset 

funksjonshemmingen din

Studiestøtte om sommeren

• Når man ikke kan jobbe

Særskilt vurdering

Kontaktperson og konsulenttjeneste for studenter med 

funksjonsnedsettelser



Grunn- og hjelpestønad

Grunnstønad – ved ekstrautgifter grunnet sykdom eller skade

• Kan gis til:

- drift av tekniske hjelpemidler 

- transport, førerhund, teksttelefon

- proteser/støttebandasjer, fordyret kosthold

- slitasje på klær/sengetøy/sko som følge av 

- vasking/ekstra slitasje på grunn av bruken

• Hjelpebehovet må vare i minst 2-3 år.

• Fra kr 686 til kr 3.421 per måned

Hjelpestønad – Kan gis til den som har behov for tilsyn og pleie pga. medisinsk tilstand.

• Hjelpebehovet kan også omfatte stimulering, opplæring og trening.

• Utføres av privatpersoner.

• Gis ikke ved praktisk bistand til matlaging, rydding, vasking mm.

• Utgjør kr 1.229 kr per måned, skattefritt og uavhengig av inntekt. 



Kommunale tjenester og ytelser

• Individuell plan – plan for koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud – ikke juridisk 

bindene for tjenesteytere. 

• Tilrettelagt transport (TT-kort) - er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn 

av varig funksjonshemning -vansker med å benytte kollektivtransport. Skal kun benyttes til 

fritidsreiser. Du betaler en egenandel på 20% pr. reise og dersom reisen overstiger tilgjengelig 

beløp på kortet må du dekke resterende selv. Kortet gjelder i hele Norge. Det er ingen lovfestet rett 

til TT-tjenester og det er et frivillig fylkeskommunalt tilbud som forvaltes av din Kommune.  

• HC-bevis – Gir forflytningshemmede rett til å parkere på merket HC-parkering - samt fritt på alle 

offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift. Man kan i noen kommuner søke fritak fra 

bomavgift. 

• Ledsagerbevis - Er et personlig kort som kan gis, på grunn av nedsatt funksjonsevne, der en 

trenger ledsager for å delta i samfunnet. Gjelder i alle kommuner som har innført ordningen. 

• Hjemmehjelp - Du kan søke dersom du på grunn av alder, sykdom, funksjonshemning eller andre 

årsaker ikke klarer dine daglige gjøremål. Dette er ikke en gratis tjeneste, men kan søke om 

reduksjon/fritak fra egenandel.

• Omsorgsstønad - skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å utføre særlig tyngende 

omsorgsarbeid for sine nærmeste, som ellers måtte vært utført av kommunen. Kommunen må 

vurdere at dette er den mest hensiktsmessige måten å utføre tjenestene på. Det er ingen lovfestet 

rett til å få omsorgsstønad. 

• Statlig bostøtte – Husbanken

• Økonomisk sosialhjelp.

• Du kan få vurdert ditt behov for Brukerstyrt personlig assistent (BPA), støttekontakt og avlastning.

Du må selv ønske og be om overnevnte tjenester i din Kommune.



Egenandeler
- Administreres av HELFO

• Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger som 

tidligere.

• Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som 

gir opptjening til frikort.

• Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. 

Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i 

frikortordningen. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.

• Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret 

ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du 

har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

• I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, 

laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler 

for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte 

rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.



Pasientreiser
• Pasientreiser vil som hovedregel dekkes med en standardsats per kilometer og 

pasient må ha reist lenger enn ti kilometer for å ha rett til å få dekket reiseutgifter.

• Dokumentasjon fra behandler på at det var nødvendig å ha reiseledsager, bruke bil 

eller drosje av helsemessige årsaker gir rett til å søke om: 

- Refusjon etter standardsats selv om distansen er under 10 km

- Refusjon av piggdekkavgift, bom, parkering, bilferge.

- Gjelder også for ledsager 

• Pårørende har som hovedregel ikke rettigheter her så fremt de ikke er ansett 

som ledsagere på reisen

– Må søkes innen 6 mnd. etter behandling – søkes på www.helsenorge.no

– Utgifter til nødvendig overnatting på reisen kan dekkes med gjeldende satser per 

døgn. 

– Dersom reisen varer i mer enn 12 timer kan man få kostpenger per døgn

– Henvises du til rehabiliteringsopphold dekkes reiseutgifter til og fra 

institusjonen fordi helsesportssentrene er landsdekkende, og utgifter dit dekkes 

uavhengig av hvor du bor.

– Egenandel ved fritt behandlingsvalg. Denne egenandelen føres ikke på frikortet. 

http://www.helsenorge.no/


Fullmakter

• Legalfullmakt: nærståendes representasjonsrett

– En enklere form for verge ved behov for hjelp til dagligdagse gjøremål 

(betale regninger, si opp abonnement mm).

– Gjelder kun på det økonomiske området.

– Kan gis i inntil 6 mnd. 

– I prioritert rekkefølge er nærstående: ektefelle/samboer, barn, 

barnebarn, foreldre 

• Fremtidsfullmakt: kan gis til den du måtte ønske.

– Pasienten tar til stilling til hvem som skal hjelpe med hva og når

– Kan være økonomiske oppgaver eller andre personlige interesser

– Må signeres av to uavhengige vitner

– Statsforvalteren stadfester ikrafttredelse med legeerklæring.

– Vergemal.no og statsforvalteren.no



Vergemål

• Vergemål kan være frivillig, eller begjæres av lege eller nære 

slektninger

• Skal tilpasses behovet den enkelte har og ikke være mer 

omfattende enn behovet tilsier

– En verge skal forholde seg til den enkeltes ønsker.

– Kan avgrenses til økonomiske forhold eller andre personlige 

forhold.

– Legeerklæring kreves

• Dersom man ikke har samtykkekompetanse må legen uttale seg 

om dette.

• Oppnevnes av Statsforvalteren.


