Atle Larsen
Juridisk rådgiver
FFO`s Rettighetssenter

RETTIGHETSSENTERET
 Åpent: 10 – 14, Mandag – torsdag
 Tlf. 23 90 51 55
 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no

Grunnstønad
 Skattefri mnd ytelse
 Skal dekke ekstrautgifter i forbindelse med sykdom
 Til:




Transport, klesslitasje, matutgifter, drift av tekniske
hjelpemidler

Skattefri


Sats: fra 686 kroner pr mnd

Trygdebil
 Gis ikke lenger tilskudd til kjøp av personbil om man
ikke trenger bil i forbindelse med arbeid eller
utdanning
 Om dette kravet er oppfylt:
 Full stønad (om lag 160 507 kroner) om inntekten ikke
er høyere enn 3 G (290 649)
 Høyere enn 6 G da ikke stønad
 Spesialutstyr/tilpasning av egen bil dekkes selv om
kravene får å få tilskudd til bil ikke er oppfylt

Hjelpestønad
 Skattefri ytelse
 Gis når behov for pleie/tilsyn
 Vanlig og forhøyet sats
 Forhøyet frem til fylte 18
 Vanlig sats er 1229

Dekning av utgifter til
tannbehandling
 Oral sarkoidose står på A-listen
 Utgiftene dekkes etter max takst i folketrygden
 Sarkoidose ellers vurderes etter de andre reglene for
dekning av utgifter

TANNBEHANDLING
 Folketrygdloven § 5-6


Utgifter til behandling av
tannråte (karies) kan dekkes
ved munntørrhet når
medisinbruk er årsak




Munntørrheten må
dokumenteres ved spyttprøve

Utgifter til behandling av
tannkjøttsykdom
(periodontitt) kan delvis
dekkes



Dekkes etter faste satser
Tannlegen sender regning til
Helfo

EGENANDELER
 Tak 1
 2369 kroner


Lege, psykolog, poliklinikk,
medisiner på blå resept,
reiseutgifter


Frikort sendes automatisk når
beløpsgrensen er nådd

 Tak 2
 2085 kroner


Fysikalsk behandling,
opptreningsinstitusjon,
behandlingsreise til utlandet,
tannlegebehandling

Omsorgsstønad
 Kommunal ordning
 Skal kompensere for privat pleie/omsorgs som er så
omfattende at man ville hatt krav på bistand fra
kommunen
 Timelønn som ufaglært i omsorgstjenesten i
kommunen

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 TIMETALL


Vurderes skjønnsmessig

 SAMMENHENGEN MED ANDRE TJENESTER


Eks. om har støttekontakt/hjemmebaserte tjenester

 Egenandel


Ja, men ikke for timer som ev. brukes til personlig stell ol.

BPA – utvidet rett
 Har langvarige og stort behov for personlig assistanse
 Da rett til å få slike tjenester organisert som BPA
 Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn en

tjenesteyter til stede eller nattetjenester, med mindre brukeren har
kontinuerlig behov for slike tjenester
 Tjenestebehov på minst 32 timer i uka, da rett til BPA
 Tjenestebehov på minst 25 timer i uka, ikke rett om kommunen kan
dokumentere at dette vil medføre vesentlig økt kostnad for
kommunen


Gjelder frem til fylte 67 år

Hvordan søke om BPA?
 Lovgrunnlaget er pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1 a og d
 Kommunen er ansvarlig
 Søknadsprosessen kan variere mellom kommunene
 De fleste kommuner har informasjon og dette på sin
hjemmeside
 Søknaden bør være tydelig og detaljert
 Hva trenger du bistand til?
 Hvorfor trenger du bistand?
 Antall timer dag/uke?

Rett til vurdering
 Rett til vurdering
 Helsetilstanden skal vurderes senest 10 virkedager etter
at spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen
 Om behov for nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten:


Da rettighetspasient

Rett til behandling
 Rett til nødvendig helsehjelp fra
spesialisthelsetjenesten
 Alle blir rettighetspasienter
 Skal fastsettes en frist for når utredning/behandlingen
senest skal starte opp
 Frist for oppstart av utredning/behandling skal settes før
fristen for når nødvendig helsehjelp senest skal settes
 Fristen skal være forsvarlig

Fritt behandlingsvalg
 Rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet
henvisningen skal vurderes


Virksomheten må ha rett til å tildele pasient- og
brukerrettigheter

 Kan velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet
helsehjelpen skal ytes


Pasienten kan bare velge privat virksomhet som enten har
avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter
forskrift om fritt behandlingsvalg


Ved bruk av fritt behandlingsvalg utenfor egen
helseregion er det en egenandel på reiseutgifter på
inntil 800 kroner

Koordinator i
spesialisthelsetjenesten
For pasienter med behov for komplekse eller langvarige
og koordinerte tjenester
 Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølgning av
den enkelte pasient. Koordinator skal også sikre
samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med
institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere og
sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan




Skal være helsepersonell

Kontaktlege


Helseforetaket skal oppnevne kontaktlege for pasienter
som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har
behov for behandling eller oppfølging av
spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.
Kontaktlegen skal være involvert i behandlingen (en del
av teamet) eller oppfølgingen av pasienten

Rehabilitering
 Skilles mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 I spesialisthelsetjenesten vil søknadsregler variere
 F eks kan sykehuslege normalt henvise direkte
 Når det gjelder andre private opptreingsinst. Som f eks
Jeløy kurbad, skal fastlege eller privatpraktiserende
spesialist sende søknad til Regional koordinerende
enhet

Kjernejournal
 Alle innbyggere sin egen kjernejournal
 Tilgjengelig på nett
 www.helsenorge.no
 Skal inneholde






Hvilke medisiner du bruker
Kritisk helseinformasjon
Besøkshistorikk på sykehus
Hvem som har vært inn og sett på journalen
Dine egne registreringer

Pasientskadeerstatning
 NPE
 Når det foreligger en svikt ved helsehjelpen
 Når økonomisk tap er minst 10 000 kroner eller varig
medisinsk invaliditet er minst 15 %

UT Å REISE?
 Reise innenfor EU/EØS området
 Viktig å ha med det europeiske helsekortet


Fås hos HELFO

 Utenfor EU/EØS området
 Her må du ha reiseforsikring for å få dekket utgifter til
behandling


En reiseforsikring har normalt en reservasjon for eksisterende
sykdom
 Kan bety at forsikringen ikke vil dekke utgiftene

Dekning av utgifter til helse
 HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)



Har overtatt mange av de oppgavene Nav hadde
Har ansvaret for:
 Dekning av utgifter til medisiner
 Dekning av utgifter til lege, fysioterapeut etc
 Dekning av utgifter til tannbehandling
 Utstedelse av frikort
 Bytte av fastlege
 Det europeiske helsetrygdkortet

 Servicetelefon: 800 43 573
 www.helsenorge.no

Fys. behandling
Kun de under 16 og de med godkjent
yrkesskade/yrkessykdom skal ha gratis behandling
 Alle andre må betale egenandel
 Omfattes av frikort tak 2 som er på 2085 kroner





Kommer når Helfo har registrert at taket er nådd
Ikke lenger krav om henvisning fra lege

Dekning av reiseutgifter
Mindre enn 300 kom fra oppholdssted til behandlingssted









Uavhengig av reisemåte dekkes reise med 2,50 pr. km
Gjelder når reise er lenger enn 10 km
Gjelder ikke når det kan benyttes offentlige transportmidler til
lokal minstetakst eller enhetstakst

Sender inn krav om dekning elektronisk
Ikke lenger nødvendig å fremlegge oppmøtebekreftelse



De som av helsemessige grunner må bruke bil eller drosje
får dekket faktiske utgifter



www.helsenorge.no

Tilrettelegging på studiestedet
 Etter § 4-3 i universitets og høyskoleloven skal
studiestedet så lang det er rimelig legge
studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte
behov
 Gjelder også for eksamen


Tilsvarende står i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §
17

Lånekassen
 Særregler
 Ikke kan jobbe ved siden av studiet





Ekstra stipend på 3696 pr. mnd
Støtte i 12 mnd isteden for 10
 Når du ikke kan ha sommerjobb
Støtte til forsinkelse utover 1 år
 Gjelder når lærerstedet eller studiesituasjonen ikke er tilpasset
funksjonshemmingen
 Basisstøtten på 9840 pr. mnd gis da som stipend

Lånekassen

 Sletting av lån

Har blitt minst 50 % varig ufør

Brutto årsinntekt lavere enn 319 035 da slettes hele
gjelden

Inntekten: 388 219 - 424 143


Da settes gjelden til 86 065

Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom
 Rett til å få tilrettelagt arbeidet


To bestemmelser
 Arbeidsmiljøloven § 4-6 pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge
arbeidet så langt som mulig
 Skal primært få fortsette i samme stilling
 Dersom aktuelt å overføres til annen stilling, skal arbeidstaker
og tillitsvalgt tas med på råd
 Trygden dekker de utgifter som det ikke er rimelig at
arbeidsgiver dekker
 Likestillings- og diskrimineringsloven gir arbeidstaker og
arbeidssøker rett til egnet individuell tilrettelegging av
arbeidsplass og arbeidsoppgaver som kan sikre at arbeidstaker
kan få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i arbeidet og
ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling

Sykepenger
 Trygden kan betale sykepenger fra første dag


Gjelder:
 Når du pga kronisk sykdom har økt risiko før særlig høyt
fravær
 Må som hovedregel ha hatt stort fravær siste år(ene)
 Kan gjøres unntak dersom diagnosen tilsier at du vil komme
til å få mye fravær
 Du eller arbeidsgiver kan søke trygdekontoret om ordningen

Sykepenger
 Hvor lenge kan jeg motta sykepenger?






I inntil 1 år
Du har i utgangspunktet 248 sykepengedager
Dette er dager som utbetales fra dag 17
 Arbeidsgiver betaler for de første 16 dagene
Har du de siste 3 årene brukt av de 248 dagene, må du senere
ha vært helt arbeidsfør i 26 uker for å få disse dagene tilbake

Sykepenger
 Hvordan opptjener jeg rett til nye sykepenger?
 Helt arbeidsfør i 26 uker



Betyr at du må være helt friskmeldt
Ikke ha fravær utover arbeidsgiverperioden
 Har du f eks arbeidet i 20 uker, blir sykemeldt i 17 dager,
mister du all opptjening å må begynne på nytt.
 NB! Arbeidsgiver skal betale sykepenger i
arbeidsgiverperioden

Arbeidsavklaring – medisinske tiltak
 Vil være aktuelt dersom du etter at sykepengene
har utløpt ikke ennå kan gå tilbake i arbeid eller
begynne med yrkesrettet arbeidsavklaring eller det
er for tidlige å søke om uførepensjon


Vilkår:




Lengde:






Er under aktiv behandling (med utsikt til bedring av
arbeidsevnen)
Så lenge behandling er nødvendig for å komme i arbeid
Hovedregel: inntil 3 år – blir fortløpende vurdert
Kan forlenges med inntil 2 år

Ellers:


Kan graderes

NAV
 Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker
eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å
få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov
for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov,
har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal
få en skriftlig vurdering av:

Studier og Nav
 Nav kan gi støtte til utdanning og andre arbeidsrettede
tiltak
 Støtte til utdanning fra fylte 22 år

Arbeidsrettet rehabilitering
 Skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale
problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet
 Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 Individuelt treningsopplegg med veiledning
 Arbeidsutprøving i trygge omgivelser
 Kontakt med arbeidslivet
 Livsstilsveiledning

Varig lønnstilskudd


Til personer som har varig og vesentlig nedsatt
funksjonsevne





Målgruppe: de som søker fast arbeid




Ikke krav om en bestemt prosent
Skal kompensere for lavere produktivitet enn andre i
tilsvarende stilling
Brukes som rekruteringsvirkningsmiddel

Unntak:


Det åpnes likevel for at tilskuddet kan gis til arbeidsgivere som
har tilsatte som står i fare for å falle helt ut av arbeidslivet etter
utløpet av sykepengeperioden og der full uføretrygd kan være
alternativet. Dette er et unntak fra hovedregelen

Varig lønnstilskudd
 Nærmere om kravene
 Skal som hovedregel har hatt tidsbegrenset lønnstilskudd først og prøvd

andre virkemidler
 Det skal være gjort en arbeidsevnevurdering, der det skal være fastslått at
personen har varig nedsatt arbeidsevne og behov for varig tilpasset innsats
og der alternativet kan være uføretrygd

 Også de med hel eller gradert uføretrygd kan få varig lønnstilskudd
 Men ikke kun for å tjene friinntekten

Varig lønnstilskudd
 Størrelse
Inntil 75 % av refusjonsgrunnlaget første året og deretter
67 %
 Max 5 G (484 415)


Uføretrygd
 Reglene




Skal som hovedregel ha gjennomgått arbeidsavklaring –
yrkesrettet og medisinsk
 Er disse vilkårene ikke oppfylt vil du normalt få avslag på
uføretrygd
Inntektsevnen må være (varig) nedsatt med minst 50 %
 Inntektsevne er en sammenligning av inntektsmuligheter
før uførhet med inntektsmuligheter etter uførhet
 NB! Har rett til arbeidsavklaringspenger i inntil 8 mnd mens
søknaden behandles

Uføretrygd
 Beregning
 66 % av inntekten 3 av siste 5 år før uføretidspunkt



Beregnes av 3 høyeste inntektsår
Beregnes av inntekt inntil 6 G (581 298)
 Max uføretrygd fra folketrygden: 383 657


Kan ha en pensjonsgivende inntekt på inntil 0,4 G (38753) før
pensjonen reduseres

Minsteytelse
 Uføretrygd
 Enslige:
 Ektefelle/samboer:
 Ung ufør, enslig:

240 270
220 893
281 930

Uføretrygd
 Ung ufør
 En beregningsregel



De vanlige reglene for innvilgelse av uføretrygd gjelder
Så kan beregningen av uføretrygden bli gunstigere pga av ung
ufør regelen

Uføretrygd
 Ung ufør
 Krav


Inntektsevnen må være varig redusert før fylte 26 år, på grunn
av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart
dokumentert
 Dvs at uføretidspunktet må settes til før fylte 26
 Tidspunktet da inntektsevnen var nedsatt med minst 50 %

Uføretrygd
• Ung ufør
• Krav om at søknad om uføretrygd er fremsatt før fylte 36
år
•

•

NB! Gjelder de som etter fylte 26 har vært mer enn 50 %
yrkesaktiv
• Må foreligge klar dokumentasjon for at uførheten inntrådte før
fylte 26
NB! Ikke vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år, da ikke
krav om at krav om uføretrygd må være fremsatt før fylte 36 år

Uføretrygd
• Ung ufør
• Krav om alvorlighet
• Fra rundskrivet:
•

Alvorlig sykdom innebærer at sykdommen er klart
dokumentert og begrunner et funksjonstap som forklarer
varig reduksjon av inntektsevnen. Det er ikke diagnosen, men
alvorlighetsgraden av sykdommen og dens følgetilstander som
er avgjørende. Påvirkning på funksjoner i dagliglivet kan også
føre til at sykdommen må vurderes som alvorlig

Uføretrygd
 Inntekt ved siden av uføretrygd
 Reduksjon av trygd på grunn av inntekt


Eksempel
 Inntektsnivå før uførhet er satt til 500 000
 Uføretrygden utgjør 66 % av inntekt før uførhet
 Uføregrad 100 %
 Inntekt er 85000
 85000 –38753 x 66 % = 30 523 som trygden reduseres med
 299477 + 85000= 384477

