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Henvendelse vedrørende mulighet for egenandel ved lange avlastningsopphold
på institusjon - svar fra Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet viser til deres epost datert 22. april 2014. Henvendelsen gjelder
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
(egenandelsforskriften) § 1 andre ledd bokstav a, hvor det følger at det ikke er
anledning til å ta betalt for «korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i
deres omsorgsoppgaver. Fylkesmannen stiller spørsmål ved forståelsen av forskriftens
§ 1 andre ledd bokstav a, og hvorvidt denne bestemmelsen kan sies å avgrense den
vederlagsfrie perioden for avlastningsopphold til 60 døgn i kalenderåret, som er
grensen for korttidsopphold, jf. forskriftens § 1 tredje ledd.
Fylkesmannen har i henvendelsen vist til brev fra Sosial- og helsedepartementet fra
1994. Dette brevet omhandler vurderingene om et tilbud skal anses som avlastning
eller et tilbud til tjenestemottakere selv, noe som blant annet har betydning for
adgangen til å kreve egenbetaling. Brevet kan leses i sin helhet på:
http://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Tolkningsuttalelser/Helseomsorgstjenester/Forholdet-avlastning-bolig-heldogns-omsorgstjenestesosialtjenesteloven-4-2/
Egenandelsforskriften § 1 første ledd gir kommunen hjemmel til å ta egenandel «for
opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6
bokstav c». Forskriften presiserer i § 1 andre ledd bokstav a at kommunen ikke kan
kreve egenandel for «korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres
omsorgsoppgaver». Dette må ses i sammenheng med at avlastningstiltak er regulert i
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d, og som dermed faller
utenfor forskriftens virkeområde i §§ 1 flg. om egenandel for opphold i institusjon.
Egenandelsforskriften gir ikke hjemmel for å kreve egenandel for avlastningstiltak,
dette gjelder også når avlastningstiltak vedvarer ut over 60 døgn i kalenderåret.
Hensikten med at forskriften presiserer at det ikke kan tas egenandel for
korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende, er å skape bevissthet om at
korttidsopphold kan ha ulike formål.
Når det gjelder brevet fra Sosial- og helsedepartementet fra 1994, som Fylkesmannen
referer til i sin henvendelse, vil direktoratet bemerke at brevet gjelder grensen mellom
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når et tilbud skal regnes som et avlastningstiltak og når det skal regnes som et tiltak for
å dekke tjenestemottakerens bistandsbehov. I brevet understrekes at denne
avveiningen må gjøres konkret ut fra hva som må regnes som hovedformålet med
tjenesten. Dette vil også i mange tilfeller være en relevant avveining ved tildeling av
korttidsopphold. Forskriftens tidsmessige avgrensning av korttidsopphold er imidlertid
ikke relevant i vurderingen av hva som er hovedformålet med tjenesten.
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