Kapittel 761 post 73
Oppdragskode 870358
Erstatter tidligere versjon godkjent av HOD 28.05.19
Godkjent av HOD 14.04.20

Regelverk for tilskuddsordning:

Etablering og drift av lindrende enheter
1. Mål og målgruppe for ordningen
Målet er å skape større mangfold, kapasitet og verdighet innen omsorg ved livets slutt gjennom etablering
og drift av lindrende enheter som drives etter hospice-filosofien.
Delmål:
− Gi kompetent og helhetlig palliasjon i et miljø preget av ro, verdighet og fellesskap for pasienter og
pårørende
− Utvikle gode modeller for systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner
− Etablere, utprøve og evaluere sorgtjeneste for etterlatte
− Utvikle faget og kompetansen om lindrende omsorg ved livets slutt og videreformidle kompetanse
Målgrupper:
− Alvorlig syke mennesker med kort forventet levetid
- barn og unge som har behov for lindrende behandling og omsorg skal prioriteres
− Mennesker med sammensatte og komplekse livstruende lidelser og sykdommer uavhengig av diagnose
− Omsorgs- og pleietrengende mennesker hvis familie/nettverk har behov for avlastning
− Pårørende

2. Hvem kan få tilskudd
☐ Kommuner
☐ Fylkeskommuner
☐ Interkommunale selskaper
☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
☒ Frivillige og ideelle organisasjoner
☐ Universiteter og høyskoler
☐ Bedrifter
☐ Utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

3. Søknaden skal inneholde
☒ Søkerens mål med tilskuddet
☒ Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
☒ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
☒ Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
☒ Egenfinansiering
☒ Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
☒ Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og
måloppnåelse
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☒ Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.
Tillegg og presiseringer:
Det er krav om egenfinansiering på minst 10 % av søknadssum.

4. Tildelingskriterier
☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet
☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier
☐ Andel av regnskapsførte utgifter
Tillegg og presiseringer:
Med forbehold om bevilgning fra år til år i statsbudsjettet kan det gis tilskudd til fireårige prosjekter. Det
vil si at vi mottar søknader med prosjektbeskrivelse for fire år, og vi fremfor nye prosjekter vil prioritere
prosjekter som alt er inne i et fireårig løp og har vist god måloppnåelse første eller de to eller tre første år.
Etter fire år bortfaller tilskuddet.
Det gis tilskudd til:
Etablering og drift av lindrende enheter som drives etter hospice-filosofien. Enheter med særlig
tilrettelagte tilbud om lindrende behandling til barn vil bli prioritert.
Tilskuddet skal ikke finansiere tjenester som tilbys etter avtale med regionalt helseforetak eller
helseforetak. Det gis ikke tilskudd til byggeprosjekter.
Tilskuddsberegning:
Kategori
(vekting)

Prosjekt
(50%)

Søknad
(30%)

Kriterier

Forklaring

Kunnskapsbasert
metode
Overføringsverdi

Prioritering av barn

I hvilken grad er prosjektet i tråd med dagens føringer,
forskning og erfaringer innen gitt fagområde?
I hvilken grad skal prosjektet ha dokumenterbar læringsverdi
for andre?
I hvilken grad dekker prosjektet et tilstrekkelig geografisk
nedslagsfelt?
I hvilken grad er brukerne (herunder barn og deres
foreldre/foresatte) involvert/får innflytelse på hverdagslivet i
hospicet?
Særlig tilrettelagte tilbud for barn blir prioritert

Erfaring/kompetanse
innenfor målområdet
Sammenheng mellom
aktiviteter og mål
Plan for rapportering
og evaluering

I hvilken grad viser søknaden tilstrekkelig
erfaring/kompetanse hos søkeren?
I hvilken grad henger aktivitetene sammen med prosjektets
mål?
I hvilken grad viser søknaden til gode rutiner for å rapportere
på/evaluere prosjektets måloppnåelse?

Nedslagsfelt/omfang
Brukermedvirkning/
brukerstyring
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Plan for videreføring

Budsjett
20%)

Klart og presist
budsjett
Sammenheng mellom
søknadsbeløp og mål
Plan for
viderefinansiering

I hvilken grad er det tenkt hvordan resultatene kan brukes og
aktivitetene kan opprettholdes over tid?
I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis
oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for
prosjektet?
Har søkeren reflektert ang. hvordan prosjektet kan finansieres
dersom ordningen ikke videreføres eller dersom prosjektet
ikke får tilskudd året etter?

5. Rapportering fra tilskuddsmottaker skal inneholde
Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs.
per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.
Måloppnåelse
Tilskuddsmottakerens vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad målene for tilskuddet
(se punkt 1) er nådd (se punkt 6). Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.
Det skal rapporteres på mål og resultater oppnådd gjennom tilskuddet:
− Kapasitetsutnyttelse per mnd i året (antall plasser i bruk) for både døgnplasser og evt. andre lindrendetilbud enheten måtte ha
− Antall brukere fordelt på målgrupper
− Oversikt over oppholdstid per bruker
− Gjennomførte kompetansetiltak
− Grad av samarbeid med frivillige
− Sorgtjeneste for etterlatte
− Bidrag til fagutvikling
− Vurdering av egen måloppnåelse (kvalitativ vurdering)
− Komplettering/tilrettelegging av tilbudet til flere grupper (alder, religion, etnisitet,
funksjonshemminger).
Regnskap
I tillegg til årsregnskap skal det føres et eget regnskap (separat regnskap) over inntekter og kostnader for
hospicevirksomhet adskilt fra eventuell annen virksomhet tilskuddsmottaker (juridisk enhet) driver,
herunder virksomhet drevet etter avtale med helseforetak og/eller kommuner.

Revisorattestasjon
Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.
Avtalte kontrollhandlinger:

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen
Med utgangspunkt i fastsatte mål for ordningen (punkt 1) skal Helsedirektoratet rapportere til Helse- og
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omsorgsdepartementet og videre til Stortinget om oppnådde resultater. Basert på informasjon innhentet fra
tilskuddsmottaker (se punkt 5) og eventuelle andre kilder legges følgende kriterier til grunn for å vurdere
graden av måloppnåelse for ordningen som helhet:
−
−
−
−
−
−

Antall brukere og oppholdstid per bruker fordelt på målgruppe
Kapasitetsutnyttelse
Helhet, verdighet og mangfold i omsorgstilbudet gjennom tilrettelegging for ulike grupper
Sorgtjeneste for etterlatte
Samarbeid med frivillige organisasjoner
Kompetansetiltak og fagutvikling, herunder videreformidling av kompetanse

7. Søknadsbehandling
Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

8. Klage på vedtaket
Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven §28 er
det klagerett.

9. Rutiner for utbetaling
Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller
organisasjonsnummer er endret.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet.

10. Oppfølging og kontroll
Helsedirektoratet kan føre kontroll med:
- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev
- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende
rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd.
Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen.
Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre
og lette kontrollarbeidet.
Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller.

11. Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer
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Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet
bortfaller tilskuddet.
Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan
tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren
å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes.

12. Kunngjøring
Utlyses på www.helsedirektoratet.no
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