
7. Pårørendestøtte – særlig om omsorgsstønad  
Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte, 
blant annet i form av   

1. Opplæring og veiledning  
2. Avlastningstiltak  
3. Omsorgsstønad  

Pårørendes samlede oppgaver, ressurser og belastninger kartlegges i forbindelse med søknad om 
kommunale omsorgstjenester, og hvilken form for pårørendestøtte man kan ha krav på må sees i 
sammenheng med dette.   
Generelt om tjenesten  
 

Opplæring og veiledning  

Familiemedlemmer og andre med særlig tyngende omsorgsarbeid kan kontakte kommunen å be om 
opplæring og veiledning i omsorgsoppgaver. Det kan være opplæring og veiledning knyttet til sykdom 
eller funksjonsmestring, eksempelvis hva en diagnose medfører. Videre kan det være opplæring i 
bestemte arbeidsoppgaver, stressmestring og eller hvordan utføre tunge løft.  
 

Avlastning  

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og som utfører oppgaver som ellers måtte vært 
utført av kommunen, kan også søke om avlastning og/eller omsorgsstønad.   
Avlastning skal gi den som utfører tyngende omsorgsoppgaver muligheter til nødvendig fritid og 
ferie, hindre overbelastning hos omsorgsyter og gi omsorgsyter muligheter til å delta i vanlige 
samfunnsaktiviteter.  
 

Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn)  
Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for 
sine nærmeste.   
Omsorgsstønaden er knyttet til den som utfører omsorgsarbeidet. Omsorgsstønad er ikke en tjeneste 
man automatisk har krav på, og tar ikke sikte på å gi lønn for hver utført time. Vedtaket baserer seg 
på en skjønnsmessig vurdering, og er en påskjønnelse/anerkjennelse kommunen gir den som har 
tyngende omsorgsarbeid.  
Formål  
 

Hovedformålet med omsorgsstønadsordningen er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger 
hjelp i dagliglivet, og å gjøre det mulig for privatpersoner å utføre omsorgsarbeidet på sikt, uten at 
belastningen på omsorgsyter blir for stor.  
 

Hvem kan få omsorgsstønad  

 Foreldre til mindreårige barn som har varig funksjonsnedsettelse med betydelig behov for 
ekstra tilsyn og pleie.  

 Frivillige omsorgsytere til mennesker over 18 år som har varig nedsatt funksjonsevne og hvor 
omsorgsarbeidet er særlig tyngende.  
 

Kriterier for omsorgsstønad som gjelder barn under 18 år  
 Det foreligger særlig tyngende og nødvendig omsorgsarbeid som overstiger det som er 

rimelig å forvente at foreldrene er i stand til å ivareta.  
 Foresatte til barn som har utfordrende atferd og mottar hjelpestønad sats 3 kan innvilges 

omsorgsstønad dersom barnet trenger kontinuerlig tilsyn og oppfølging.  
 Dersom foreldre har framsatt krav om hjelpestønad kan omsorgsstønad innvilges i påvente 

av behandling av hjelpestønad. Ny vurdering av omsorgsstønad foretas når svar fra NAV 
foreligger.  

 
 



Kriterier for omsorgsstønad som gjelder personer over 18 år  
 Dersom bruker har framsatt krav om hjelpestønad kan omsorgsstønad innvilges i påvente av 

behandling av hjelpestønad. Ny vurdering av omsorgsstønad foretas når svar fra NAV 
foreligger.  

 Omsorgsarbeidet som ytes skal være særlig tyngende. Det gjøres en konkret vurdering i hver 
enkelt sak.   

Eksempler på hvilke omsorgsoppgaver det kan gis omsorgsstønad for  
 Hjelp til å spise  
 Hjelp til å ivareta personlig hygiene, toalettbesøk, dusj m.m.  
 Hjelp til å stå opp og legge seg  
 Tilrettelegging og hjelp i forhold til daglige aktiviteter  
 Tilsyn  

 
Lovgrunnlag  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd  
 

Søknadsskjema  

Søknad om pleie- og omsorgstjenester   
 

Saksbehandling  

Saksbehandler skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre saken. Deretter 
fattes det vedtak med begrunnelse. Kommunen skal behandle saken så fort som mulig. Hvis saken 
ikke kan avgjøres innen en måned skal det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig 
opplyses om nå det antas at vedtaket blir fattet.  
 

Nærmere informasjon  

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse   
Saksbehandler i helse og omsorg: 40 40 56 19   
Hjemmetjenesten: 77 77 90 28  

TU Furutoppen: 77 77 90 50  

 


