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• Barnetrygd (opphør 18 år)

• Opplæringspenger (ikke endring)

• Hjelpestønad (endring ved 18 år)

• Grunnstønad (ikke endring)

• Omsorgspenger fra NAV (opphør ved 18 år)

• Pleiepenger (opphør ved 18 år, ett unntak)

Endringer i stønader ved 12 
og 18 år - Folketrygden



• Sykdom i familien (nav.no)

• Privatperson - nav.no (bruk av Ditt NAV)

• Etter fylte 18 år kan man sette fram krav digitalt på 
nav.no (ID porten)

• Vedtak kan påklages til NAV klageinstans

• Dine klagerettigheter - nav.no

NAV.NO - NETTSIDE



• Ved inntektstap når foreldre som har omsorg for et 
langvarig sykt eller funksjonshemmet barn deltar på 
kurs eller annen opplæring som er nødvendig for å 
kunne ta seg av og behandle barnet.

• Opplæringspenger kan gis etter fylte 18 år.

• Det avgjørende for retten til opplæringspenger er den 
faktiske omsorgssituasjonen for den som søker om 
opplæringspenger og personen som er over 18 år.

Opplæringspenger 



• Skal kompensere for ekstrautgifter ifm varig 
sykdom/skade (kunne betale for tjenester)

• Behov for personlig bistand

• Med varig menes her 2 – 3 år fram i tid

• Gjelder ved et privat pleieforhold

• Dersom man har hatt forhøyet hjelpestønad for barn 
(sats 2,3 eller 4) blir den stoppet

• Når man fyller 18 år kan man ha rett på sats 

1, dersom hjelpen ytes fra privatpersoner

Ordinær hjelpestønad 18 år 



• Skal kompensere for konkrete ekstrautgifter

- eks: transport/diett/slitasje på klær, sko

• Ekstrautgiftene må dokumenteres

• Varighetskrav på sykdom/skade 2 – 3 år

• Ekstrautgiften må minst svare til satsen

• Det er ingen aldersgrense (unntatt for

grunnstønad til transport).

Grunnstønad



• Utvidet rett til fri fra arbeid med lønns-

kompensasjon fra folketrygden

• Gjelder for foreldre til barn med kronisk sykdom - opp til 
18 år

• Arbeidsgiver skal dekke de 10 første dagene

fram til barnet er 12 år, deretter folketrygden

• Selvstendig næringsdrivende har da rett fra dag 11

• Etter at barnet har fylt 12 år vil selvstendig 
næringsdrivende har rett fra 1. fraværsdag

Omsorgspenger opphør 18 år



• Pleiepenger skal kompensere for tapt arbeids- inntekt 
for omsorgspersoner som må ta fri fra jobb

• Øvre aldersgrense for barnet er 18 år

• Må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie,

og ikke ha en etablert tilsynsordning på dagtid

• Unntak ved omsorg for person som er utviklings-

hemmet og er over 18 år. Det er en forutsetning

for innvilgelse av pleiepenger at personen har en

livstruende eller annen svært alvorlig sykdom.

• «svært alvorlig sykdom» betyr sykdom som kan 
forårsake at personen dør.

Pleiepenger opphør 18 år



• Ta alltid kontakt med NAV før det settes fram krav om 
uføretrygd (kan en annen ytelse være et alternativ?)

• Dersom det er åpenbart at uføretrygd er rett ytelse, så

kan fastlegen skrive en erklæring og kravet kan settes 

fram når ungdommen fyller 18 år (eller noen mnd før)

• NAV kan kreve at det skal foretas en arbeidsevne-

vurdering før uføretrygd kan innvilges, og det er 

årsaken til at en bør ta kontakt med NAV i forkant

Uføretrygd



• Uføretrygd

• Grunnbeløpet i folketrygden er per 01.05.22 kr 
111.477,-.

• Minsteytelse for uføretrygd(enslig) er per idag 2,48 
ganger folketrygdens grunnbeløp (kan utbetales 
tidligst fra fylte 18 år) – kr 276.463,-

• Som Ung ufør (enslig) 2,91 ganger folketrygdens 
grunnbeløp (utbetales fra fylte 20 år) – kr 324.398,-

Hvor mye kan man få?



Foreldres tilgang etter fylte 16 år:

• Dersom et barn på 16 år ikke er «samtykkekompetent»

kan foreldrene etter søknad få tilgang til Helsenorge

• På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for 
og se deres helseopplysninger, men det finnes flere unntak og 
begrensninger:

- foreldres tilgang begrenses når barnet fyller 12 år

- foreldres tilgang oppheves når barnet fyller 16 år og

blir helserettslig myndig. Det kan søkes om fullmakt  

etter 16 år dersom barnet ikke er «samtykkekompetent»

Helsenorge.no



• Dersom en person er åpenbart ute av stand til å ivareta 
sine interesser og forstå hva et samtykke innebærer, 
kan vedkommende mangle samtykkekompetanse. 
Dette kan skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, 
demens, eller psykisk utviklingshemming, og tilstanden 
må være varig.

Hva er samtykkekompetanse



• Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. 
Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Verge



• Informasjon om vergemål finnes på vergemal.no

• Det er Statsforvalteren som har beslutningsmyndighet

• Fastlegen må dokumentere behovet for verge

• Begge foreldre kan søke om å bli oppnevnt som verge

• Foreldre kan søke før ungdommen fyller 18 år

• Det er frivillig om man vil bli satt under vergemål

• Vergemål må ikke forveksles med umyndiggjøring

• Det er kun retten som kan avgjøre om en person skal

bli umyndiggjort – svært strenge vilkår

Vergemål - Statsforvalteren



• Vergemål – YouTube

Hva er vergemål?



• Alternativer til vergemål - Vergemålsportalen 
(vergemal.no)

Alternativer til vergemål


