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Klage på vedtak om graderte pleiepenger.

Gjelder:                   fnr    

Det klages på vedtak om graderte pleiepenger datert 250618.
Undertegnede sosionom bistår mor i klagesaken vedrørende pleiepenger. 

Klagepunkter: 

1. Mor klager på at pleiepengene har blitt gradert.

2. Mor klager på at NAV kun viser til deler av et rundskriv og avviker fra å vise til de faktiske 
vurderinger de er pliktig til å gjøre når dette er et barn med alvorlig progredierende sykdom

Begrunnelse for klagen:
NAV har ikke tatt stilling til om pleiebehovet til barnet er av et slikt omfang resten av døgnet 
at det vil være vanskelig for mor å arbeide på tross av at hun har et lite tidsrom på dagtid 
hvor barnet har tilsyn.

Undertegnede viser til det gamle rundskrivet vedrørende gradering av pleiepenger når 
barnet har en alvorlig progredierende sykdom. Det er dette rundskrivet som skal brukes for 
denne jenta. 

Utdrag fra rundskrivet datert 24.02.2006:
«Barnet har en svært alvorlig progredierende sykdom.

I disse tilfellene vil foreldrene ha en kontinuerlig rett til pleiepenger, og pleiepengene kan da 
løpe over flere år. Dersom barnet har et særdeles stort pleiebehov kan det være vanskelig for 
foreldrene å jobbe hele den tiden barnet har tilsyn av andre. De kan ha behov for å 
hvile/rekreasjon for å klare omsorgsoppgavene resten av døgnet. I slike saker bør det foretas 
en konkret vurdering av om det kan gis pleiepenger uavhengig av om barnet har tilsyn andre. 
I vurderingen skal det tas hensyn til det totale hjelpetilbudet foreldrene benytter seg av som, 
omsorgslønn fra kommunen, avlastning, private pleieforhold dekket av forhøyet 
hjelpestønad eller lignende. "

Undertegnede understreker at det er dette rundskrivet i sin helhet NAV er pliktig til å bruke i 
denne saken. 
NAV har i vedtaket kun vist til et lite utdrag fra rundskrivet. Meningen i utdraget er derav 



også tatt ut av sin sammenheng og setningene som omhandler det NAV faktisk skal vurdere 
har blitt utelatt.

Det NAV skal vurdere, når de innvilger pleiepenger på gammelt regelverk og med et barn 
med alvorlig progredierende sykdom, er om foreldre faktisk har et særdeles stort pleiebehov 
som gjør det vanskelig for dem å jobbe hele den tiden barnet har tilsyn av andre. Foreldre til 
barn med alvorlig progredierende sykdom skal nemlig i slike tilfeller unntas fra 
graderingsreglene. Om NAV i det hele tatt har gjort denne vurderingen i denne saken 
kommer ikke fram i vedtak. Det eneste NAV har skrevet er: «Ettersom barnet er i en 
tilsynsordning store deler av uka er det rimelig å forvente at du kan gjenoppta en 
arbeidstilknytning i perioden barnet har tilsyn av andre»
Undertegnede vil derfor påpeke at NAV sin vurdering i dette vedtaket er svært mangelfull.

Det står også i rundskrivet vist til ovenfor: «Dersom foreldrene må være tilgjengelig hele eller 
deler av dagen fordi det kun er foreldrene som kan ivareta pleien av barnet, og dette 
sannsynliggjøres og begrunnes av lege, kan det gis pleiepenger til foreldrene mens barnet 
har tilsyn av andre. Dette vil være i spesielle tilfeller, for eksempel ved psykiske lidelser hos 
barnet eller ved alvorlig progredierende sykdom hos barnet hvor tilstanden stadig endrer 
seg.»

Undertegnede spesifiserer nedenfor ytterligere om den lille familiens situasjon. Dette 
sammen med søknaden og legeuttalelser bør gjøre det mulig for NAV å ta en rask ny 
vurdering, som forhåpentligvis kommer til den eneste rette konklusjonen, at det er umulig 
for mor å gjenoppta arbeidet. I de gamle reglene skal det gjøres skjønnsmessige vurderinger, 
til forskjell fra de nye graderingsreglene som er mindre skjønnsbasert.

Ytterligere om familiens situasjon:
Mor bruker de timene hun har ledig mens jenta er i barnehagen til å hvile/sove etter 
nattevakt barnet. Det vil være svært krevende og nærmest umulig for mor å ivareta 
omsorgen inkludert spesialomsorgen for jenta dersom hun i tillegg skulle forsøkt å jobbe. 
Dette er en helt umulig oppgave etter å ha vært flere timer våken om natten.
Undertegnede understreker at mor er nattevakt for barnet sitt hver natt, og hennes 
oppfølging av barnet helsemessig og pleiemessig kommer langt utenfor det man kan legge 
inn i normal oppfølging av et barn på hennes alder, spesielt også med hensyn til nattevåk.

Mor er tilstede sammen med assistenter da jenta ikke kan være alene. Hun er behov av 2 til 
1 oppfølging mesteparten av tiden. Hun har ingen mulighet til å komme ut av stilling dersom 
lufttilførselen hennes blokkeres og har heller ingen mulighet til å varsle om dette. Resultatet 
av om dette ikke oppdages er at jenta kveles. 
Om morgen er mor sammen med barnet og begynner med mating, mens den andre gjør klar 
mat til barnehagen og resten av dagen. Det er også nødvendig med 2 personer for at mor 
skal få stelt seg og kledd på seg, samt få spist frokost. I dette tilfellet fungerer assistenter 
som forelder nr 2 siden mor er alene om omsorgen.

Når morgenstellet er ferdig kjører mor henne i barnehagen. Dette fordi hun ikke lenger kan 
sitte selv og har et spesial sete fra Nav som er tiltet bakover, og med tilstrekkelig støtte. 
Dette setet passer ikke i biler som ikke kan tilte seteryggen i baksetet. Det er derfor vanskelig 
å flytte på. Det tar vanligvis 20 min å kjøre og hente barnet. 



Undertegnede ønsker også å legge til at å oppleve at barnet ditt svinner hen og det å vite at 
det går bare en vei, er svært tungt psykisk å bære. Dette er også med på å gjøre mor utkjørt 
og sliten og er noe som skal hensynstas i vurdering av pleiepenger rundt barn med alvorlige 
progredierende lidelser.  Dette påvirker også i stor grad mors muligheter for å kunne arbeide 
utover det å forsøke å gjøre livet til jenta så bra som mulig den tiden hun har igjen.

Undertegnede ber innstendig om en rask klagebehandling da dette vedtaket har påført mor 
massivt med ekstra belastninger. Disse belastningene kommer i tillegg til den alvorlige 
situasjonen hun allerede står oppi med barnet.
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Nina Bakkefjord, sosionom             Mor
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