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

utfordringer i hverdagen.

.    Hva kan sykehussosionomen bistå med? 

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

henvisning til sosionom.



Sykepenger

Generelt regelverk

Unntak fra arbeidsgiverperioden

Enkeltstående behandlingsdager

Tilbake til arbeidslivet



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.

• Hvem kan få friskmelding til arbeidsformidling?

• 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.

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


Friskmelding til arbeidsformidling 

forts.

• Hva kan du få?

• Du kan få sykepenger i inntil 12 uker mens du søker på ny jobb. Du fyller 

ut meldekort i disse ukene. Har du ikke fått ny jobb innen den tid, kan 

du 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.



Arbeidsavklaringspenger (AAP)

• Vilkår

• Mål Skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden og avklare 

arbeidsevne.

• Arbeidstiltak kan bestå av medisinsk behandling, arbeidsrettede 

tiltak, arbeidsutprøving etter sykdom eller annen oppfølging.



Arbeidsavklaringspenger (forts.)

• Beregning av AAP

• Varighet



Uføretrygd

Vilkår

Beregning av uføretrygd



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

• Nødvendige hjelpemidler

• Funksjonsassistent

• 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.



Utdanning

Statens Lånekasse

• Sykestipend

• Avbrutt studiet

• Videregående med ungdomsrett

• Permisjon pga sykdom:

• Ekstrastipend for elever/studenter i høyere utdanning

• Særskilt vurdering

• Kontaktperson og konsulenttjeneste for studenter med 

funksjonsnedsettelser:



Grunn- og Hjelpestønad

• Grunnstønad –ved ekstrautgifter grunnet sykdom eller skade

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

tilstand. Utføres av privatpersoner.



Kommunale tjenester og ytelser

• Individuell plan 

• Tilrettelagt transport (TT-kort)

• HC-bevis

• Ledsagerbevis

• Hjemmehjelp

• 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

• Ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir 

opptjening til frikort.

• Det nye frikorttaket er på 2460 kroner.



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 måneder etter behandling – søkes på www.helsenorge.no

http://www.helsenorge.no/


Fullmakt

• Legalfullmakt: nærståendes representasjonsrett

• Fremtidsfullmakt : kan gis til den du måtte ønske.

– Må signeres av to vitner.

– Fylkesmannen må stadfeste ikrafttredelse med legeerklæring.



Verge
- Administreres av fylkesmannen.

• Skal tilpasses behovet den enkelte har og ikke være med 

omfattende enn behovet tilsier

– En verge skal forholde seg til den enkeltes ønsker.

– Kan avgrenses til økonomiske forhold eller andre personlige 

forhold.

– Oppnevnes av fylkesmannen.


