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1 Prosedyre for registrering av tall på personer med psykisk 

utviklingshemmede som mottar helse- og omsorgstjenester. 

2 Hensikt 
Formålet er at alle psykisk utviklingshemmede som mottar helse og omsorgstjenester blir 

rapportert riktig årlig til Helsedirektoratet innen angitt tidsfrist. Rapporteringen er et av 

kriteriedata som brukes til beregning av rammetilskuddet kommunen mottar påfølgende år. 

3 Ansvar og myndighet 
Saksbehandler ved Vurderingsteam har ansvaret for at rapporteringen utføres innen gitt 

frist. Revisjon skal gjennomgå register, nødvendig dokumentasjon, og bekrefte 

rapporteringen i egen revisjonsuttalelse. Rapporteringen skal godkjennes av 

signeringsfullmektig for kommunen; rådmann eller økonomisjef.  

4 Gjennomføring 
Selve gjennomføringen og kriteriene for registrert er beskrevet i et årlig Rundskriv som 

produseres og sendes ut fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner. Hovedmålet er at 

det blir registrert et korrekt antall som rapporteres inn. Hovedkriteriene har vært de samme 

over lengre tid: 

Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

1 Gjennomgang av aktuell veileder når den sendes ut Saksbehandler 

2 Utarbeide en enkel tempoplan i samarbeid med revisjon, og 

oversende aktuelle rundskriv til revisjon 

Saksbehandler 

3 Utarbeide nytt register med utgangspunkt i fjorårets register, ut 

fra kriteriene i aktuelle Rundskriv. Sjekke med liste over 

registrerte brukere med utviklingshemming i Cosdoc. Oppdatere 

registrert med endringer pr 01.01. i rapporteringsåret. Endringer i 

antall skjer som følge av:  

 ny bruker (ny i forhold til fjorårets liste)  

 bruker som har nådd nedre aldersgrense (16 år) 

 Tjeneste(r) avsluttet som følge av behov opphørt, flytting 

ut av kommunen, død, ikke lengre gyldig vedtak 

Saksbehandler 

4 Sjekke at opplysninger i cosdoc er oppdatert. Det vil være 

tjeneste, vedtak, vedtaksnr, registrert diagnose i cosdoc. 

Saksbehandler 
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Trinn Aktivitet, handling, beskrivelse Ansvarlig 

Gjennomgang av skriftlig diagnosedokumentasjon. Ta ut alle 

aktuelle tjenestevedtak som skal gjennomgås av revisjon. 

5 Overlevering og gjennomgang av register, 

diagnosedokumentasjon, tjenestevedtak og evt. Annen etterspurt 

dokumentasjon med revisjon 

Saksbehandler og 

revisjon 

6 Revisjon utarbeider revisjonsuttalelse Revisjon 

7 Saksbehandler fyller inn rapporteringsskjema som undertegnes av 

Rådmann og Revisjon.  

Saksbehandler, 

Rådmann og 

Revisjon 

8 Tallet rapporteres inn i Altinn i aktuelle skjema og signeres av 

økonomisjef innen tidsfrist satt av Helsedirektoratet.  

Saksbehandler og 

økonomisjef 

5 Dokumenter 

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

Original lagret hvor 

Årlig oppdatert Rundskriv fra Helsedirektoratet   

  

6 Registreringer og arkivering 

Dokumenter som produseres ved gjennomføring av 
prosedyren 

Arkiv/lagres hvor Arkiveringstid 

Rundskriv fra Helsedirektoratet ephorte  

 

Register over antall personer med psykisk 

utviklingshemmede som mottar tjenester 

lages og lagres på 

mappen 

«tildelingsenheten» 

på sikker sone, 

oppbevares også  i 

papirarkiv  (perm) 

 

Rapporteringsskjema papir Scannes i ephorte, 

og lagres i papirarkiv 

(perm)  

 

Revisjonsrapport Scannes i ephorte, 

og lagres i papirarkiv 

(perm) 

 

Resterende dokumenter produseres og lagres i Altinn.   
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7 Referanser 
 


