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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REFUSJONSSATSER FOR 

OPPLÆRING AV ELEVER I HELSEINSTITUSJONER 

 

  

Viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 19.06.09 

Telemark fylkeskommune har i sitt svar på høring om forskrift om refusjonssatser for 

opplæring av elever i barneverninstitusjoner av 14.12.2009 gitt en inngående begrunnelse 

for at det bør bare være en refusjonssats .Det er de samme argumenter som kan vises til nå 

det gjelder  at det bare skal være en refusjonssats for opplæring av elever i 

helseinstitusjoner.  

 

Viser til departementets høringsskriv av 09.11.2005 om forslag til endringer i 

Opplæringsloven - Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner. I dette 

høringsnotat har departementet vist til kartlegging av opplæringsvirksomheten for 

somatiske tjenester og psykisk helsevern ,barnevernsinstitusjoner og 

behandlingsinstitusjoner for somatisk rehabilitering. 

 

I høringsbrevet framkom bl.a. følgende: 

”De fleste institusjoner gir opplæringen som en integrert del av behandlingsopplegget og 

understreker betydningen av dette.”    

 

”Likevel er all opplæringen integrert og nødvendig del av behandlingstilbudet. Dette 

gjelder alt fra opplæring i dagliglivets ferdigheter, kosthold, ernæring til angstmestring, 

kommunikasjon og sosiale ferdigheter. ”  

 

” Flere institusjoner opplyser at institusjonen helt eller delvis finansierer opplæringen selv 

ved at kostnadene er integrert i døgnprisen.” Det betyr at Helseforetakene og Bufetat, 

gjennom døgnprisen er med på å finansiere skoletilbudet. 

 

Det kommer også tydelig fram at opplæringen innenfor elevgruppen i barnevernet er mye 

mer kostbart enn den fylkeskommunene har i de medisinske institusjoner. 

 

Forslaget om tre refusjonssatser medfører mye administrativt arbeid. Videre vil satser pr år 

passe dårlig siden mange pasienter makter ikke ett fullt skoleløp på 30 timer i uken. På 

grunn av den medisinske behandlingen kan det i enkelte perioder bare være noen timer i 

uken. Dersom de to høyeste satser skal nyttes må det nyttes midler til sakkyndig vurdering. 



Pasienter som skal nytte skolerett i videregående opplæring må søke om skoleplass innen 

1. mars før skolestart i august, 1.februar dersom vedkommende har behov for 

spesialundervisning. 

 

I ytterste konsekvens kan en elev (pasient) med to timer omfattende spesialundervisning 

etter opplæringslovens kap. 5 per uke gir ett refusjonskrav på kr. 485 000, slik forskriften 

nå er utformet. 

 

Videre må det klargjøres hvilke institusjoner som ikke kan tas med i refusjonskrav siden de 

ikke tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. 

 

 

Konklusjon: 

 

Telemark fylkeskommune ber om at det nyttes en refusjonssats. Størrelsen på 

refusjonssatsen må vurderes ut fra at de statlige helseforetakende alt har gitt økonomiske 

midler til et døgnkontinuerlig behandlingstilbud i disse institusjoner. Som institusjonene 

tidligere har fremhevet er opplæringen en integrert del av behandlingen. 
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