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Opplæringspenger 
Foreldre (og andre) kan få opplærings-
penger dersom de har omsorg for 
et funksjonshemmet/langvarig sykt 
barn, er yrkesaktive og taper inntekt 
grunnet opplæring som er nødvendig 
for å ta seg av og behandle barnet. 
De kan også få opplæringspenger ved 
behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Opplæringen må strekke seg over 
minimum en arbeidsdag. Dersom du 
har fått fri med lønn kan arbeidsgiver 
kreve refusjon fra NAV etter samme 
ordning. Krav sendes NAV lokalt.
Folketrygdloven § 9–14.

Hjelpestønad 
Barnet kan få hjelpestønad dersom 
det «på grunn av varig sykdom, skade 
eller lyte, har behov for særskilt tilsyn 
og pleie». Med varig menes minimum 
to år. Hjelpestønad for barn og unge 
under 18 år gis etter sats 1 til 4. Det 
er en forutsetning at barnet har større 
behov for tilsyn og pleie enn det som 
er vanlig for de fleste andre barn på 
samme alder. Kravskjema finnes på 
NAV sine nettsider. Kravskjema med 
legeerklæring sendes til NAV Arbeid 
og Ytelser Follo. 
Folketrygdloven § 6–4 og 6–5. 

Grunnstønad
Barnet kan ha rett til grunnstønad 
dersom det påløper nødvendige 
ekstrautgifter grunnet varig (minimum 
to år) «sykdom, skade eller lyte». 
Grunnstønad gis ikke til engangsutgif-
ter. Ekstrautgifter som kan utløse rett 
til grunnstønad er bl.a. økte utgifter til 
transport, fordyret kosthold ved diett 
(må være vitenskapelig dokumentert 
og alminnelig anerkjent i medisinsk 
praksis) og slitasje på klær og sen-
getøy. Ekstrautgiftene må tilsvare 
minst grunnstønad sats 1, og kan gis 
etter seks satser.  Det anbefales å 
samle kvitteringer for å dokumentere 
utgifter, evt. sett opp en oversikt over 
utgifter som sendes med søknaden. 
For barn med nevroutviklingsforstyr-
relser kan det være særlig aktuelt med 
ekstra utgifter til transport og slitasje 
på klær/sengetøy. Kravskjema finnes 
på NAV sine nettsider, og sendes med 
legeerklæring til NAV Arbeid og  
Ytelser Follo.  
Folketrygdloven § 6–3. 

Økt antall stønadsdager med om-
sorgspenger/sykt barn ordning                        
Alle arbeidstakere som har omsorg 
for et barn under 12 år, har rett på 
omsorgspenger inntil 10 dager pr 
år. Foreldre som har omsorg for et 
kronisk sykt eller funksjonshemmet 
barn, kan få et utvidet antall dager. De 
kan ha rett på omsorgspenger frem til 
det året barnet fyller 18 år. Gifte og 
samboende foreldre får inntil 10 dager 
ekstra pr år, til sammen 20 dager hver. 
Foreldre som er alene med omsorgen 
kan få 40 dager i året med omsorgs-
penger. Ved samværsordning fordeles 
dagene etter samværsbrøken. Dagene 

med omsorgspenger kan brukes til 
å delta i møter vedr. barnet, følge til 
helseinstitusjon, fastlege osv. Barnet 
trenger ikke være sykt den dagen, men 
fraværet må være relatert til barnets 
tilstand/sykdom. Søknadsskjema og 
mer informasjon på NAV sine nettsi-
der. Søknad med legeerklæring sendes 
NAV Arbeid og Ytelser Follo.
Folketrygdloven § 9–5, 9–6.   

Omsorgsopptjening
Utfører du pleie og omsorgsarbeid 
med minst 22 timer i uken for sykt 
eller funksjonshemmet barn over 6 
år, kan du ha rett til godskriving av 
pensjonspoeng. Omsorgsarbeidet må 
ha vart i minst seks måneder av ka-
lenderåret. Ordningen er relevant for 
foreldre som har redusert stilling/ikke 
er i arbeidslivet og har barn med stort 
pleie og omsorgsbehov. Mottar barnet 
forhøyet hjelpestønad etter sats 3 eller 
4 blir omsorgspoengene godskrevet 
automatisk.  Søknadsskjema finnes 
på NAV sine nettsider og sendes NAV 
Familie- og pensjonsytelser. 
Folketrygdloven 20–8 og 3–16. 

Hjelpemidler
Barn med varig nedsatt funksjons-
evne kan få støtte til hjelpemidler  
til trening, stimulering og aktivisering, 
hjelpemidler i dagliglivet, tolkehjelp 
og hjelpemidler til å minske praktiske 
vansker knyttet til barnehage,  
skole og lærlingsituasjon. For mer 
informasjon ta kontakt med hjelpe-
middelansvarlig bydel eller hjelpe-
middelsentralen hos NAV.  
Folketrygdloven kap. 10. 
 
 

RETTIGHETER OG STØTTEORDNINGER

Fra NAV trygd  
(lov om folketrygd):

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier kan ha rett på ulike typer   
tjenester og stønader fra bydel og NAV. Her er en oversikt over de som regnes  
som mest  aktuelle for barn med autismespekterforstyrrelser. For informasjon  
om flere tjenester og stønader vises det til NAV og aktuell bydel.  
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Bydel har et søknadskontor/ 
bestillerkontor som tar i mot og 
behandler søknader om tjenester. 
Søknadskjema «Søknad om helse- og 
omsorgstjenester ligger på bydelenes 
nettside. En kan også få søknads-
skjema ved å kontakte bydel. Som del 
av søknadsbehandlingen er det vanlig 
at bydel har samtaler med familien 
(ofte som hjemmebesøk), og inn-
henter opplysninger fra for eksempel 
lege. Vedtak som bydelen fatter kan 
påklages. 

Avlastning
Personer som har særlig tyngende 
 omsorgsarbeid for et barn med 
nedsatt funksjonsevne kan ha rett 
til avlastning. Formålet er å gi hvile, 
ferie og fritid. Avlastning skal tilpasses 
 familiens behov, og kan eksempelvis 
være i hjemmet, hos privat avlaster 
eller i avlastningsbolig. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–6.

Omsorgsstønad
Dersom du har et særlig tyngende 
omsorgsarbeid for barn med ned-
satt funksjonsevne, kan du innvilges 
omsorgsstønad. Denne stønaden er 
en ”svakere” rettighet enn de andre 
kommunale rettighetene etter lov 
om sosiale tjenester, og det er store 
forskjeller fra bydel til bydel hvordan 
ordningen praktiseres. For å søke 
omsorgslønn skal du først ha søkt om 
hjelpestønad, men det er ikke et krav 
at denne søknaden er avgjort. Om-
sorgslønn er sjelden en reell kompen-
sasjon for bortfall av arbeidsinntekt. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–6. 

Støttekontakt
For å hjelpe barnet til en menings-
fylt fritid og til å oppnå kontakt med 
andre, kan det innvilges støttekontakt. 
Støttekontakten kan for eksempel 
følge barnet til faste fritidsaktiviteter. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–6. 

Individuell plan (IP)/ansvarsgruppe
Individuell plan (IP)/ansvarsgruppe
Personer som har behov for langvarige 
og koordinerte tjenester har rett til å 
få utarbeidet en IP. Planen skal være 
et verktøy for samarbeid og inneholde 
et helhetlig og begrunnet tjenestetil-
bud. Dersom en mottar tjenester over 
tid fra flere instanser for eksempel 
skole, PPT og BUP, bør det opprettes 
ansvarsgruppe med en koordinator 
og utarbeides en IP. Ansvarsgrup-
pen består av de viktigste instansene 
rundt barnet, i tillegg til foreldrene. 
Koordinator er som regel en person fra 
bydelen og søknad om ansvarsgruppe 
og individuell plan sendes til bydel. 
Forskrift om habilitering og  
rehabilitering, individuell plan og  
koordinator §16.

Barn med nevroutviklingsforstyrrelser 
kan ha behov for spesialpedagogisk 
hjelp. Foreldre og barnehage/skole 
henviser barnet til pedagogisk –  
psykologisk tjeneste (PPT)/pedagogisk 
fagsenter som foretar en sakkyndig 
vurdering av barnets særlige behov. 
Kommunen/skolen skal ut i fra dette 
treffe vedtak hvor det går frem hvilken 
hjelp barnet er tildelt. Dette vedtaket 
kan påklages. Barn kan ha rett til skyss 
til barnehage/skole dersom de har et 
spesialpedagogisk opplegg. 
Opplæringsloven. 
     
Prioritert plass i barnehagen
Barn med nedsatt funksjonsevne har 
rett til prioritert plass i barnehage. Det 
må foreligge en sakkyndig vurdering 
som kan gis av PPT, lege eller helse-
stasjon. Også søsken av barn med 
nedsatt funksjonsevne kan få prioritert 
plass. Kontakt barnehagekontor i bydel 
for mer informasjon. 
Barnehageloven § 13. 

Aktivitetsskolen
Kommunen skal gi barn med særlige 
behov tilbud om aktivitetsskole fra  
1. t.o.m. 7. klasse. 
Opplæringsloven § 13–7. 

 
 
Informasjon og kravskjema for å  
søke om for eksempel hjelpestønad  
og grunnstønad:
nav.no  

På Barne-, ungdom- og familie-
direktoratets nettsted Familienettet.no 
kan man finne kurs- og veiledningstil-
bud for foreldre til barn med  
nedsatt funksjonsevne. 
familienettet.no

Helsedirektoratets hefte «Barn  
og unge med nedsatt funksjons - 
evne – hvilke rettigheter har  
familien?» (2013), er utarbeidet for 
å gjøre det enklere for foreldre og 
fagfolk å finne frem.   
helsedirektoratet.no

Rettighetssenteret, tilknyttet  
Funksjonshemmedes felles-
organisasjon (FFO), er et rådgivnings- 
og kompetansesenter i rettighets-
spørsmål som gjelder personer med 
funksjonshemning og kronisk sykdom.  
På ffo.no kan man leste ned «Jungel-
håndboka», som gir oversikt over  
rettigheter for funksjonshemmede  
og kronisk syke.

Fra bydel (kommune): 

Nettsteder og informasjon

Spesialpedagogisk  
opplegg skole/barnehage 
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Hjelpestønad
Regnes ut fra hvor mye ekstra tid man 
bruker. Det kan være lurt å sette opp 
en døgnklokke, en oversikt over hvor 
mye tid som går med til ulike oppgaver 
i løpet av dagen.  
 
Tenk over hvor mye dere foreldre må 
være til stede, gi praktisk hjelp, tilret-
telegge, motivere, eller følge opp på 
andre måter i ulike situasjoner som: 
• Vekking
• Morgenstell, tannpuss, påkledning
• Frokost
• Ut av døra og til skolen
• Lekselesing (ta med tid som brukes  
 til forberedelser og motivering)
• Hjelp til aktiviteter, enten  
 organiserte eller sammen med  
 familien (bringe og hente, må du/ 
 dere være til stede?)
• Hvis det er søsken: Hvor mye tid  
 bruker du/dere på å være til stede  
 for å unngå konflikter? 
• Middag: Må du/dere legge ting  
 spesielt til rette?
• Hjelp til rydding av rommet:  
 Må du/dere være til stede og gi  
 positive tilbakemeldinger for at  
 barnet skal klare å gjennomføre  
 dette?
• Kveldsmat: Hvor lang tid bruker  
 dere? Må det motivering til?
• Kveldsstell, dusjing, tannpuss
• Legging: Er det noe du/dere gjør  
 spesielt for barnet/ungdommen?  
 Må du/dere være til stede på  
 rommet til barnet/ungdommen har  
 sovnet? Hvor lang tid tar dette?
• Må du/dere legge fram klær til  
 dagen etter?

Tenk over hvor mye tid du/dere bruker 
ekstra i forhold til jevnaldrende på:
• Kjøring til skole, aktiviteter, henting  
 og bringing til venner eller for å gi  
 barnet/ungdommen en sosial  
 hverdag.

Tenk nøye gjennom søsken-
problematikken der det er søsken:  
• Må søsknene skjermes? Må den  
 som har en diagnose skjermes?
• Hvor ofte er du/dere på møter på  
 skole, PPT, BUP, osv.
• Hvor ofte får du/dere telefoner  
 fra skolen?

Brev med vedlegg:
Skriv gjerne en «redegjørelse» i brevs 
form om hvordan hverdagen i deres 
familie er. Ta med alle konflikter, all 
skjerming, alt det du/dere gjør som 
ikke er nødvendig i en familie uten 
barn/unge med disse vanskene.  
Ta utgangspunkt i den verste/ 
tyngste dagen.

Legg ved legeerklæring, sakkyndig 
vurdering fra PPT, individuell plan  
(hvis dere har det), IOP, halvårsrapport 
fra skolen, samt en uttalelse fra lærer 
om behovene i skolehverdagen.

Døgnklokken og brev med vedlegg  
kan også brukes i søknad om  
omsorgslønn. 

Grunnstønad
Regnes ut fra hvor mye ekstra pen-
ger man bruker. Hvor mye ekstra må 
kjøpes inn? Grunnstønad gis til for 
eksempel ekstra reiseutgifter eller 
klesslitasje (pga hyppig vask eller at 
klær blir utslitt pga uvøren bruk). 
Ekstra utgifter må kunne begrunnes i 
diagnosen. 

Legg ved et brev med en forklaring 
på hvorfor du/dere for eksempel 
må kjøpe ekstra mye klær og utstyr 
(barnet kan for eksempel bite hull i 
gensere, plukke i stykker klær, rive i 
stykker glidelåser, sengetøy, osv.).

Sett opp et regnestykke som nedenfor:
Gensere  stk pris
Joggesko stk pris
Sengetøy stk pris 
etc.

RÅD TIL SØKNAD OM 
HJELPESTØNAD OG GRUNNSTØNAD
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Kontakt ergoterapeut i bydel, eventu-
elt spesialpedagog i barnehage/skole 
og beskriv barnets funksjonsnivå, 
og utfordringer i hverdagsaktiviteter 
for barnet. Foreldre kan også søke 
hjelpemiddelet selv, men ofte er det 
hensiktsmessig å involvere bydelen i 
søknadsprosessen. 

Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo ønsker 
utprøving av kognitive hjelpemiddel 
før en søknad sendes, gå derfor inn  
på nav.no, velg området person, 
området hjelpemidler, og velg om-
rådet kognisjon, og skriv henvisningen 
på skjemaet; hjelp til vurdering og 
utprøving.

Nav vil motta søknaden, og kontakte 
søkeren for en utprøving. Etter utprø-
ving må det sendes en søknad til NAV 
der søker begrunner valg av hjelpe-
middelet. Vanlig behandlingstid for 
søknad etter utprøving er ca. 4 uker. 

• NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  
 holder til i Kabelgaten 1 og 2, Økern,  
 0580 Oslo. Åpningstid; kl.09–15.00
• Tlf. 21 06 97 00
• Nav har kontaktpersoner på  
 området Kognisjon, ta gjerne  
 kontakt for veiledning

Se nettsidene til firmaene for  
produktinformasjon angående  
hjelpemiddelet, og kontakt gjerne 
firmaene for produktinformasjon:
abilia.no
cognita.no

Andre nettsider som kan være  
nyttige for å lære metoder og verktøy 
for praktisk tilrettelegging når det  
gjelder å organisere det fysiske  
miljøet, å sikre forutsigbarhet og 
struktur i gjøremål, bruke visuelle 
oversikter og andre praktiske  
hjelpemidler: 
do2learn.com
teacch.com

FREMGANGSMÅTE FOR SØKNAD OM  
KOGNITIVE HJELPEMIDLER
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Autismeforeningen i Norge er en 
sammenslutning av mennesker med 
diagnoser i autismespekteret, samt 
foreldre og andre pårørende, fagfolk 
og andre interesserte. Foreningen, 
som har egne lag i hvert fylke, har som 
formål er å drive interessepolitisk og 
medlemsrettet arbeid. Hvert år gir de 
et opplæringstilbud i form av som-
merseminar, og de arrangerer kurs og 
seminarer spredt utover året. Fire gan-
ger i året kommer tidsskriftet Autisme 
i dag, med både faglige artikler, nyhe-
ter og presseklipp. I en del av fylkesla-
gene har medlemmene gått sammen i 
likemannsgrupper som møtes jevnlig. 
På Autismeforeningens hjemmesider 
(www.autismeforeningen.no) finnes 
bl.a. oppdatert fagstoff, opplysnings-
materiell (til salgs og nedlastning), 
aktivitetskalender, kontaktopplysnin-
ger og nyttige lenker.   

Nasjonalt kompetansesenter for  
nevroutviklingsforstyrrelser og hyper-
somnier (NevSom) har et nasjonalt 
ansvar for å utvikle og spre spesiali-
sert kompetanse i tjenestetilbudet til 
mennesker med autismespekterfor-
styrrelser og andre nevroutviklings-
forstyrrelser. Enheten har ikke ansvar 
for pasientbehandling. Oppfølging av 
brukere skjer gjennom veiledning i 
fagutviklings- og forskningsaktiviteten 
ved seksjonen. www.nasjkomp.no og 
www.autismeenheten.no

Regional kompetansetjeneste for 
autisme, ADHD, Tourettes syndrom 
og narkolepsi Helse Sør-Øst skal bidra 
til å styrke kvaliteten på tjenestene i 
regionen. Fagpersoner i spesialist-  
og primærhelsetjenesten er den 
primære målgruppen. Kompetanse-
tjenesten skal ikke bedrive pasient-
behandling. Virksomheten i de  
regionale kompetansetjenestene  
skal sikre brukermedvirkning. 
www.oslo-universitetssykehus.no

Nordvoll skole- og autismesenter  
ligger på Trosterud i Oslo. Skolen er  
en bydekkende kommunal spesialskole 
og et supraregionalt ressurssenter 
i Oslo. Skolen er organisert under 
Utdanningsetaten, og gir opplærings-
tilbud for barn og unge med diagnoser 
innen hele autismespekteret. Skolens 
tilbud omfatter:
• Spesialpedagogisk hjelp til  
 førskolebarn i Trosterud senter  
 barnehage
• Grunnskole og videregående skole
• Utadrettet tjeneste – veiledning til  
 enkeltelever og grupper i og  
 utenfor Oslo
• Kurs og forelesninger
• Aktivitetsskole – for grunnskole- 
 elever til og med 7. klassetrinn
• STI (Senter for tidlig intervensjon)  
 – tilbud til førskolebarn etter vedtak  
 om spesialpedagogisk hjelp, mål- 
 rettet opplæring etter prinsipper  
 fra anvendt atferdsanalyse

 
 

 

INFORMASJON OM  
AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER

Sentrale kompetanse- 
miljøer i regionen
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Autismeforeningen.no har en egen 
aktivitetskalender med oversikt over 
kurs, seminarer etc. 
autismeforeningen.no

Nordvoll skole og autismesenter  
tilbyr kurs og forelesninger for skole-
personale, foreldre, personale på 
boliger, avlastninger etc. Har egen 
kurskatalog på sine hjemmesider med 
oversikt over kurs.
nordvoll.osloskolen.no

SPISS er en privat tilbyder som bl.a. 
tilbyr kurs for foreldre. Se kurskatalog 
spiss.no

Autismeforeningen.no er et bra sted 
for foreldre å starte informasjons-
innhenting på Internett. Her finnes 
informasjon om hva autismespekter-
forstyrrelser er, oversikt over opp-
lysningsmateriell, aktivitetskalender 
og nyttige lenker til andre relevante 
informasjonskilder. På nettsidene  
finnes også oversikt over ulike lokallag 
og kontaktinformasjon til likemanns-
grupper i foreningen.     

Her er noen sentrale innføringsbøker: 

Tony Attwood, Asperger’s  
Syndrom: En håndbok for foreldre  
og fagfolk. (Damm, 2004)
Innføringsbok om Asperger syndrom 
for foreldre

Jude Welton, Hva kan jeg fortelle  
deg om Aspergers syndrom?  
(Kommuneforlaget, 2007)
En lettlest innføringsbok om Asperger 
syndrom som er tilpasset barn og kan 
være til hjelp for å formidle kunnskap 
om autisme og Asperger syndrom 
både for de som selv har fått en diag-
nose, søsken, klassekamerater etc.

Martinsen, H., Nærland,  
T., Steindal, K. og Tetzchner, S. von, 
Barn og ungdommer med Asperger-
syndrom: prinsipper for undervisning 
og tilrettelegging av skoletilbudet. 
(Gyldendal Akademisk, 2006)
Litteratur med tips om tilrettelegging 
av skoletilbud.

Hejlskov Elvén, B., Veie, H., og Beier, 
H.,  Utviklingsforstyrrelser, sårbarheter 
og tiltak. (Oversatt av Torill Fjæran-
Granum, SPISS forlag, 2012)
Lettlest og praktisk fagbok om  
sårbarheter og gode tiltak.  

NAV har utviklet veiledningsheftet 
«Arbeidssøkere med Asperger  
syndrom» som kan lastes ned fra  
NAVs hjemmesider. Heftet peker på  
utfordringer i arbeidslivet for gruppen,  
og muligheter for økt arbeids-
deltagelse gjennom kunnskap,  
kartlegging, yrkesveiledning og  
riktig tilrettelegging.

Kurs til foreldre

Litteraturtips

Arbeid



Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. 

Sentralbord: 02770

www.oslo-universitetssykehus.no

Nevropsykiatrisk enhet
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Klinikk psykisk helse og avhengighet

Besøksadresse: Sognsvannsveien 63
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF,  
Barn og ungdom, spesialseksjon psykisk helse
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: 23492267


