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Høringssvar 
 
I mai 2016 satte regjeringen ned et offentlig utvalg med mandat å gjennomgå og vurdere 
dagens palliative tilbud. Utvalget har levert NOU 2017:16, På liv og død. Palliasjon til alvorlig 
syke og døende. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å styrke det palliative tilbudet i Norge.  
Arbeids- og velferdsetaten har gir her bemerkninger på stønadene som faller inn under vårt 
virksomhetsområde, beskrevet i utredningens kapittel 10 «Pårørende».  
 
Pleiepenger ved omsorg for syke barn 
Utvalget foreslår ingen endringer i ordningen for pleiepenger til foreldre eller 
omsorgspersoner for syke barn. For denne stønaden er det nylig gjort et omfattende arbeid 
med endring av ordningen, og nye regler ble innført 01.10.2017. Som utvalget viser til, ble 
det i budsjettforhandlingene for 2018 satt av ytterligere midler til ordningen. Endringene i 
ordningen var ikke vedtatt da utredningen ble ferdigstilt. Vi ønsker å bemerke at det som 
følge av den økte budsjettrammen ble vedtatt at pleiepenger for syke barn gis med 100 
prosent kompensasjonsgrad for hele dagkontoens varighet.  
 
Pleiepenger i livets sluttfase 
Pleiepenger for nærstående er en stønad som gis når pleie av terminale pasienter skjer i 
hjemmet. Det gis ikke pleiepenger for de dagene den syke oppholder seg i institusjon.  
Utvalget viser til at den aldrende befolkningen vil kreve økt innsats fra pårørende i årene 
fremover. Omsorg og pleie av terminale pasienter går i retning av mer hjemmetid, og det er 
et mål om at flere kan dø i eget hjem. Mange syke har imidlertid behov som gjør at 
institusjonsopphold i denne fasen er nødvendig.  
 
For å forenkle pleiepengeordningen foreslår utvalget at det bør åpnes for at pleiepenger kan 
beholdes ved korte akutte innleggelser i institusjon. Dersom det skal gis pleiepenger under 
korte institusjonsopphold vil det medføre et økt dokumentasjonskrav og kontroll med 
oppholdets varighet, som kan gjøre ordningen mer byråkratisk. Vi er derfor usikre på om en 

mailto:arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no
http://www.nav.no/


 

Side 2 av 2 

slik løsning vil gjøre ordningen mer brukervennlig. Konsekvenser av en eventuell utvidelse av 
ordningen bør utredes nærmere. 
 
I lys av utviklingen som skjer på området for terminale pasienter, med økt hjemmetid og at 
flere pasienter kan få dø i eget hjem, ser vi imidlertid at det kan være et behov for å se på 
regelverket for pleiepenger i livets sluttfase for å gjøre ordningen mer tilpasset 
omsorgssituasjonen for denne pasientgruppen. I en eventuell utredning av ordningen bør 
man legge både omsorgssituasjon og brukervennlighet til grunn.  
 
 
Med hilsen  
 
 

 

Anita Mølmesdal Sivertsen Lene Lied 
fung. avdelingsdirektør kontorsjef 
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