
Pleiepenger i livets sluttfase                                                                                                                                  

Pleiepenger ytes i inntil 60 dager hvis du må være borte fra jobb for å pleie og ta vare på en person som er i 

livets sluttfase.  

Pleiepenger ytes til en eller flere omsorgspersoner som pasienten velger, de 60 dagene fordeles hensiktsmessig 

mellom omsorgspersonene. 2 personer kan dele samme dag, men ikke de samme timene. Om man velger å bruke 

2 timer eller 8 timer en dag, så teller dette uansett som en dag. Ytelsen gis for 5 ukedager, lørdag og søndag er 

ikke iberegnet. Ved arbeid som inkludere lørdag og søndag; ta kontakt med NAV for ytterligere informasjon. 

Dersom pasienten blir innlagt på institusjon (f.eks. sykehus eller sykehjem), stoppes ytelsen. Ytelsen gjenåpnes 

når pasienten kommer hjem igjen.  

Den du skal pleie må være i livet sluttfase. Med dette menes at sannsynlig gjenværende levetid er begrenset, 

gjerne definert som måneder eller uker. Dagene du bruker er ikke forbeholdt de siste dagene i personens liv, de 

kan brukes i hele den siste fasen av livet. 

Hvem kan få pleiepenger?                                                                                                                                         

Du som søker må være medlem av folketrygden. Du må ha minst 20 prosent fravær fra jobben din de dagene du 

skal ha pleiepenger. Du må ha vært i jobb i minst 4 uker før pleiepengeperioden starter opp. Se mer på 

https://www.nav.no/pleiepenger-sluttfase  

Unntakene fra denne regelen kan være dersom du har mottatt sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, 

svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger. Disse ytelsene kan likestilles med jobb.  

Dersom du mottar AAP (arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd så kvalifiserer du ikke til pleiepenger for 

nærstående i livets sluttfase. 

Din inntekt må tilsvare minimum 50% av 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) – pr. mai 2022 er 1 G                 

NOK 111.477,-. Grunnbeløpet reguleres hvert år i mai måned. 

Du må gi beskjed til NAV dersom den pleietrengende blir lagt inn på institusjon, eller dør.  Likeså må du melde 

fra til NAV dersom du begynner å jobbe igjen, øker antall arbeidstimer eller tar ut ferie. Send melding til NAV 

eller ring på telefon 5555 3333. 

Når flere pleier samtidig                                                                                                                                         

Flere personer kan pleie den som er syk, men bare to kan motta fulle pleiepenger samtidig. Det regnes ikke som 

samtidig pleie hvis to eller flere personer deler på pleien for eksempel ved å pleie ulike dager eller ulike deler av 

dagen. Selv om det er flere som pleier, kan det bare gis inntil 60 dager til sammen.  

Eksempel: Når to personer pleier samtidig i hele perioden, har hver av dem rett til 100 prosent pleiepenger. 

Men, det kan maksimalt utbetales pleiepenger i 30 dager til hver. 

Hva er satsen for pleiepenger?                                                                                                                              

Pleiepenger i livets sluttfase skal dekke inntekten du vanligvis har, men er begrenset opp til 6 G (kr. 668.862-). 

Dersom du har inntekt over 6G, må du undersøke med din arbeidsgiver om dette dekkes av arbeidsgiver. 

Når utbetales stønaden?                                                                                                                                          

Du må søke om pleiepenger innen tre måneder etter at pleiepengeperioden starter. Skal du for eksempel ha 

pleiepenger fra 15. juni, må NAV ha søknaden senest i løpet av september.  

Behov for mer informasjon? 

Ta kontakt med Seksjon for Sosionomtjenester eller med sosionom Sven André Haug i palliativt team for 

ytterligere informasjon. 
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