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Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at den foreslåtte forskriften om gradering av pleiepenger på mange områder vil 
innebære en styrket og mer fleksibel ordning for enda flere foreldre/foresatte enn i dag. Det er også positivt at man nå 
vil øke aldersgrensen til 18 år. Dette betyr blant annet at barn over 12 år som er innlagt på sykehus, vil sikres rett til 
følge av pårørende. Reguleringen vil dermed også bedre kunne ivareta hensynet til barnets beste, i tråd med 
Barnekonvensjonens artikkel 23 – funksjonshemmede barn. Samtidig har vi en bekymring for at den foreslåtte 
utvidelsen vil kunne gå på bekostning av den gruppen barn som trenger pleiepenger aller mest.

2.3 Til §2 Definisjoner og
2.4 Til § 3 Fastsetting av pleiepengegraden
Når det gjelder beregning av hhv pleiepengegrad og tilsynsgrad, tar denne utgangspunkt i en normalarbeidsuke og -dag 
på hhv 37,5 timers uke og 7,5 timers dag. En forutsetning må være at arbeidstakere med annen normalarbeidsuke/-
dag, også ivaretas. Dette kan eksempelvis gjelde arbeidstakere som jobber skift og turnus.

Det er også slik at tariffavtaler kan gi bedre betingelser, som vi forutsetter ikke svekkes av denne forskriften. 
Eksempelvis har overenskomsten i Spekter en inntektsgaranti som sikrer en godtgjørelse tilsvarende full lønn i heltids- 
eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen) fra første fraværsdag. 
Inntektsgarantien gjelder i 3 år.

Forslaget framstår som rimelig ved at man tar utgangspunkt i at ytelsen skal dekke bortfall av arbeidsinntekt og 
utformes i tråd med det. Redusert arbeidstid gir redusert arbeidsinntekt som reduserer ytelsen tilsvarende. Vilkåret for å 
få graderte pleiepenger er at arbeidsevnen er redusert med minst 20 prosent, mot tidligere 50 prosent. At foreldre nå 
kan arbeide opptil 80 prosent og at ordningen med det er blitt langt mer fleksibel, er positivt. 

Behovet for å benytte pleiepenger må avgjøres ut fra barnets sykdom (krav til kvalifisert sykdom), behov for helsehjelp 
og ekstraordinært pleiebehov. Barns sykdom og dermed også pleiebehov kan ikke avgrenses til et gitt antall dager i et 
livsløp. Mange alvorlige og kroniske sykdommer har et uforutsigbart forløp. Eksempelvis er svært få barn og unge med 
kreft ferdigbehandlet innen ett år. Komplikasjoner og seneffekter som dukker opp, kan like gjerne oppstå siste måned 
før man er ferdigbehandlet som flere år etter endt behandling (Zeller og Wesenberg, 2016, Tidsskriftet DnLF). Dette gjør 
at vi både er skeptisk til at ordningen etter 260 dager reduseres til 66 % av inntektsgrunnlaget, og at man begrenser 
dagkontoen til 1300 dager. Noen sykdomsforløp er av en slik karakter og varighet at den foreslåtte pleiepengekontoen 
vil kunne bli oppbrukt tidlig i barnets liv. Vi vet også at kommunale tjenestetilbud, skyssordninger, avlastning mm ikke 
nødvendigvis fungerer godt nok, noe som må tas med i den totale vurderingen av tildeling og varighet av pleiepenger. 

2.5 til § 4 Telling av graderte pleiepengedager
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NSF mener alt opphold skal registreres for fratrekk i den totale tidskontoen for brukte pleiepengedager. 
 
2.6 til § 5 Maksimal periode på 10 år
I utgangspunktet kan en slik begrensing fremstå rimelig. Samtidig vil det for en svært liten gruppe barn/foreldre være 
behov for at ordningen er fleksibel også utover en tiårs periode. Det er viktig at denne gruppen ivaretas, og at 
tidsperioden kan utvides for de som trenger det.

2.7 til § 6 Tap av pensjonsgivende inntekt
Pleiepenger er pensjonsgivende inntekt på samme måte som sykepenger. Som en klar hovedregel mener vi at man 
skal få erstattet hele inntektstapet man måtte ha.

2.8 til § 7 Gradering når to omsorgspersoner tar ut graderte pleiepenger samtidig
Vi finner det urimelig at i de tilfeller der barnet er kritisk syk og det er behov for at begge foreldre er tilstede for å gi 
tilstrekkelig omsorg, så spises tidskontoen opp i dobbel hastighet. Kritisk sykdom hos barn medfører en familie i krise; 
slitne foreldre, søsken som preges både av sykdommen  og manglende overskudd hos foreldrene. Ved å kunne ta ut 
pleiepenger samtidig i perioder, vil foreldrene bedre kunne ivareta det syke barnet og familien som helhet. Det er god 
forebygging. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge 
Forbundsleder Fagsjef
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