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1 Prosedyre for innsending av refusjonskrav for særlig 

ressurskrevende tjenester. 

2 Hensikt 
Sikre at kommunen fullt ut benytter refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og 

omsorgstjenester. 

3 Ansvar og myndighet 
Leder ved Vurderingsteam HOB har ansvar for å koordinere og søke; samle inn 

opplysninger/informasjon, utarbeide refusjonskrav, samarbeide med revisjon og rette 

refusjonskravet til Helsedirektoratet.  

Aktuelle virksomhetsleder og avdelingsledere (Helse og bistand, Vilberg komp.senter og 

Hjemmebaserte tjenester) har ansvaret for å melde potensielle saker, dokumentere aktuelle 

utgifter underveis og i forbindelse med utarbeidelse av refusjonskravet og sikre korrekte 

enkeltvedtak gjennom året.  

Koordinerende team skal følge opp aktuelle tjenester der flere virksomheter er involvert, og 

saksbehandlere for vedtak på helse- og omsorgstjenester har ansvar for at vedtakene er 

oppdatert i de aktuelle sakene.  

4 Gjennomføring 
Helsedirektoratet utarbeider og sender ut årlig et rundskriv som gir føringene for hvilke 

utgifter som kan tas med i kravet, samt instrukser til revisjon og den praktiske delen av 

innlevering av refusjonskravet. Omfanget av refusjonen og hovedkriteriene har vært likt over 

flere år, men kan endres i de årlige rundskrivene. Prosedyrene tar derfor for seg 

hovedoppgavene i forbindelse med utarbeidelse og innsending av refusjonskravet.  

Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

1 Følge med på omfang av ressursinnsats knyttet til de enkelte 

brukere og melde aktuelle brukere til koordinator for 

refusjonssøknaden 

Virksomhetsledere 

og avdelingsledere 

2 Sikre korrekte og tydelige enkeltvedtak gjennom hele året Virksomhetsledere 

avdelingsledere og 

saksbehandlere 

3 Gjennomgå årlig rundskriv fra Helsedirektoratet og lage Leder  
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Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

tempoplan i samarbeid med revisjon  Vurder.team HOB 

4 Skaffe oversikt over aktuelle tjenester det skal rettes 

refusjonskrav for, i samarbeid med aktuelle 

avdelingsledere/virksomhetsledere. 

Leder 

Vurder.team HOB, 

avdelingsledere og 

virksomhetsledere 

5 Utarbeide oversikt over ressursinnsats på hver enkelt 

tjenestemottaker med nødvendig vedlegg og fylle inn skjema 

over ressursinnsats.  

Leder vurd.team 

HOB, 

saksbehandler og 

avdelingsledere 

6 Overlever dokumentasjon til revisjon som gjennomgår 

dokumentasjon. Evt. skaffe mer dokumentasjon og gjøre 

korrigeringer dersom dette kreves.  

 

Når dokumentasjonen er gjennomgått og godkjent av revisjon, 

utarbeider revisjon en revisjonsrapport 

Leder vurd.team 

HOB  

 

7 Refusjonskravet (oversikt over ressursinnsats) legges inn i riktig 

skjema på Altinn sammen med revisjonsuttalelse innen tidsfristen 

angitt i rundskriv. Dokumentene lastes opp elektronisk. 

Økonomisjef signerer i Altinn i etterkant. 

Leder vurd.team 

HOB og 

økonomisjef 

5 Dokumenter 

Maler, sjekklister, skjema o.l som brukes i denne 
prosedyren 

Original lagret hvor 

Tjenestemottakers tjenestevedtak Cosdoc 

Journalnotat  Cosdoc 

Oversikt over ressursinnsats hver enkelt tjeneste/bruker 

med vedlegg/bekreftelser fra tjenestested, 

tjenesteleverandør 

I perm/dokumentasjon som lagres i 

papirarkiv og delvis i cosdoc 

Innrapporteringsskjema Helsedirektoratet I rundskriv (e format) 

Skjema for revisoruttalelse I rundskriv 

6 Registreringer og arkivering 
Dokumenter som produseres ved gjennomføring av 
prosedyren 

Arkiv/lagres hvor Arkiveringstid 

Tjenestevedtak 

Oversikt over ressursinnsats på enkelt bruker 

Cosdoc 

Cosdoc og papirarkiv 
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Dokumenter som produseres ved gjennomføring av 
prosedyren 

Arkiv/lagres hvor Arkiveringstid 

Vedlegg til oversikt 

Innrapporteringsskjema (refusjonskravet) og 

revisoruttalelse 

 

Lagres i papirarkiv 

PapirArkiv, Ephorte, 

Altinn 

 

 

 

 

   

7 Referanser 
Årlig rundskriv fra Helsedirektoratet som omhandler refusjonsordningen.  

 


