Kapittel 762 post 63
Oppdragskode 870263
Godkjent av HOD 12.01.18
Regelverk for tilskuddsordning:

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie
1. Mål og målgruppe for ordningen
Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å
videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og
omsorgtjenesten.
Målgruppen er sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
Målgruppen i siste instans er brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har kroniske,
sammensatte og/eller kompliserte sykdomstilstander eller som er i ferd med å utvikle dette.

2. Hvem kan få tilskudd
☐ Statlige mottakere (kun nettobudsjetterte virksomheter)
☒ Kommuner
☐ Fylkeskommuner
☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
☐ Kommunale/ fylkeskommunale foretak
☒ Stiftelser
☒ Private bedrifter
☒ Organisasjoner
☐ Privatpersoner
☐ Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)
Tillegg og presiseringer:
Kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med
kommuner, kan også søke ordningen. Private tilbydere som søker må dokumentere at virksomheten har
avtale med en eller flere kommuner.
Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over
tilskuddsordningen, jfr. Prop. 129 S (2016-2017).

3. Søknaden skal inneholde
☒ Søkerens formål 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). Fremstillingen må
inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
☐ Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og
måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert
1

Kapittel 762 post 63
Oppdragskode 870263
Godkjent av HOD 12.01.18
revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).
Gjelder kun for kommuner og fylkeskommuner:
Søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.
For alle andre:
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.
Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal sendes inn via Altinn. I tillegg skal søker bruke skjema for tilleggsopplysninger som finnes
sammen med kunngjøringen, blant annet som budsjettgrunnlag for tilskuddsberegningen. Dette skjema for
tilleggsopplysninger skal lastes opp som vedlegg til Altinn- søknaden.
I skjemaet for tilleggsopplysninger skal følgende informasjon legges inn:
1) Navn på sykepleierne i prioritert rekkefølge (ved flere søkere)
2) Sykepleierens HPR (Helsepersonellregister-nummer, https://register.helsedirektoratet.no/hpr)
3) Yrkeserfaring (minst to år)
4) Navn på spesifikt studieprogram som studenten søker/har fått plass ved
5) Studiested
6) Antall studiepoeng som planlegges gjennomført i kalenderåret det søkes tilskudd for
7) Studiestart og tidspunkt for forventet fullført utdanning.
8) I særskilte tilfeller kan det søkes tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter i tråd med
statens satser som følge av særlig lang avstand til nærmeste studiested. Reise og opphold må bli
dekket på rimeligste måte. Søker skal da gi informasjon om:
- Antall kilometer og reisemåte til nærmeste studiested.
- Antall døgn og overnattingssted dersom det søkes om tilskudd til opphold.
9) Beskrivelse av utfordringer og behov som ligger til grunn for søknaden
10) Beskrivelse av hvordan kompetansen er tenkt benyttet i brukerrettet arbeid

4. Tildelingskriterier
☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
☒ Kvantifiserbare tildelingskriterier
☐ Andel av regnskapsførte utgifter
Det gis tilskudd til ansatte sykepleiere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene (eller privat tilbyder
med kommunal avtale), som skal gjennomføre en mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie som
utgjør 120 studiepoeng.
Sykepleiere som har igangsatt masterutdanning i avansert klinisk sykepleie og som det er bevilget midler
til tidligere, vil bli prioritert.
Følgende beskrivelser vil bli vektlagt i vurdering av søknaden:
- Søkers beskrivelse av utfordringer og behov som ligger til grunn for søknaden (for eksempel behov for
faglig kompetanse i arbeid med særskilte brukergrupper, faglige utfordringer, samhandlings- og/eller
kompetanseutfordringer i kommunen)
- Søkers beskrivelse av hvordan kompetansen er tenkt benyttet i brukerrettet arbeid, fagutvikling og i
tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
2

Kapittel 762 post 63
Oppdragskode 870263
Godkjent av HOD 12.01.18

For øvrig gjelder følgende krav:
1) Masterutdanningens omfang må være 120 studiepoeng.
2) Sluttkompetansen til sykepleiere som tar utdanning i avansert klinisk sykepleie skal være: kunnskaper
på ekspertnivå, ferdigheter i kompleks beslutningstaking, samt klinisk kompetanse til en utvidet
funksjon i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Utdanningen må omfatte veiledet klinisk praksis
som retter seg mot funksjonen som avansert klinisk sykepleier i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
3) Utdanningen kan tas på heltid eller deltid.
4) Sykepleiere må ha minimum to års relevant klinisk yrkeserfaring.
5) Søker (kommune eller privat tilbyder med kommunal avtale) må minimum dekke tilsvarende beløp
som det statlige tilskuddet. Tilskudd og kommunal egenfinansiering skal benyttes til
lønnskompensasjon for den ansatte under utdanning.
6) Søker skal gi studenten permisjon til å gjennomføre studiene.
Tilskuddsberegning:
Det utbetales et fast beløp per studiepoeng i avansert klinisk sykepleie som sykepleieren planlegger å
gjennomfør per år. Beløpet vil bli justert årlig i samsvar med endringer i utregningsgrunnlaget.
Helsedirektoratet vil foreta en skjønnsmessig vurdering av søknader om tilskudd til dekning av reise- og
oppholdsutgifter.

5. Rapportering skal inneholde
Måloppnåelse
Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen.
Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskuddsbrevet.
Rapporteringsfrist er 1.4. året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs.
per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.
Regnskap
Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4. påfølgende år
Revisorattestasjon
Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.
Avtalte kontrollhandlinger:

6. Kriterier for måloppnåelse
Fra tilskuddsmottaker:
- Antall sykepleiere som har påbegynt eller gjennomført en masterutdanning i avansert klinisk sykepleie
med 120 studiepoeng.
- Kommunens stillingsbeskrivelse eller plan for stilling av utdannet sykepleier med mastergrad i
avansert klinisk sykepleie som viser ledelsens plan med avansert klinisk kompetanse i tjenesten.
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Helsedirektoratet sammenstiller informasjon om:
- Antall kommuner som har ansatt eller planlegger å ansette sykepleiere med funksjons- og
ansvarsområder innen avansert klinisk sykepleie

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: Brev fra Helsedirektoratet til søker med
kopi til fylkesmannen
Prosess for søknadsbehandling ut over dette:

8. Klage på vedtaket
Avgjørelsen på tilskudd er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 28.

9. Rutiner for utbetaling:
Tilskuddet utbetales først når aksept av vilkår i tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av
tilskuddsmottaker.
Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller
organisasjonsnummer er endret.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet med referanse til kapittel og post på
statsbudsjettet, ordning og tilskuddsår.
Tilskuddet utbetales for ett år av gangen etter søknad.
Dersom sykepleieren det søkes tilskudd for avbryter utdanningen, må Helsedirektoratet straks varsles
skriftlig. Ubrukt tilskudd skal tilbakebetales umiddelbart.

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.
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Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller.
Tillegg og presiseringer:

11. Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer
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.
Tillegg og presiseringer:

12. Kunngjøring
Kunngjøres via fylkesmennene og på www.helsedirektoratet.no
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