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Svar vedrørende tidfesting av vedtak på helse- og omsorgstjenester 

Vi viser til brev fra tildelingsenheten i Gran kommune, datert 18.06.2018. I brevet kommer det frem 
at rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har bedt om en skriftlig vurdering 
fra Fylkesmannen, på spørsmålet om det er nødvendig å gi en timeangivelse i vedtak om helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Enkeltvedtak skal i utgangspunktet være skriftlige, jf. forvaltningsloven § 23, og skal som regel 
grunngis, jf. forvaltningsloven § 25. Loven har ikke bestemmelser om den nærmere utformingen av 
vedtak. Det må likevel legges til grunn at vedtak bør utformes slik at innholdet er klart og utvetydig,  
 
I denne saken er det spørsmål om i hvilken grad det i vedtak om helsehjelp eller personlig bistand, 
det vil si tjenester det ikke kan kreves vederlag for, er nødvendig å angi timetall. 
 
Helsedirektoratet har gitt ut veileder for saksbehandling – IS-2442. I punkt 3.4 på side 50 er 
detaljeringsgraden i vedtakene omtalt. Der står det i første avsnitt at «Ved tildeling av tjenester skal 
det fremgå av selve vedtaket hva som gis av tjenester. Vedtaket skal utformes slik at mottakeren vet 
hvilke tjenester som skal gis, i hvilket omfang og til hvilken tid, samt for hvor lang tid vedtaket 
gjelder.» I annet avsnitt står det at «Vedtaket må være så konkret utformet at det skaper 
forutsigbarhet for pasienten/brukeren, samtidig som det bør være så fleksibelt at det tar høyde for 
normale svingninger i bistandsbehovet. Det bør ikke være så spesifikt at det stadig må endres, eller 
ikke overlater noe til tjenesteutøvernes faglige vurderinger, men samtidig ikke så lite spesifikt at 
tjenesteyternes kapasitet blir avgjørende.»  
 
Det er ikke et krav om nøyaktig tidfesting mht. når tjenesten skal ytes. I visse tilfeller kan tidfesting 
som f.eks. «annenhver torsdag» eller «begrenset oppad til to timer pr. uke» føre til at 
pasienten/brukeren ikke får tilstrekkelige tjenester. Den aktuelle torsdagen kan for eksempel falle på 
en helligdag hvor det ikke ytes tjenester, eller behovet kan av og til være større enn at det kan 
avhjelpes innenfor to timer. Det bør legges inn en fleksibilitet som gjør at pasienten eller brukeren i 
alle tilfeller kan få nødvendige og forsvarlige tjenester, uten at dette går på bekostning av tydelighet 
og forutberegnelighet for pasienten eller brukeren. Dette gjelder også i de tilfellene hvor 
tjenesteytingen inngår i en prosess over noe tid, som f.eks. ved hverdagsrehabilitering. Det kan da 
for eksempel utformes tiltaksplaner el. ved siden av vedtaket, med en nærmere beskrivelse av 
hvordan tjenesten skal utføres. 
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Det er viktig at vedtakene inneholder en tydelig angivelse av rammer og eventuelle mål, slik at 
vedtaket forplikter kommunen i tilstrekkelig grad, samtidig som det gir forutsigbarhet for 
pasient/bruker. Hvis det er hensiktsmessig og pasienten/brukeren selv ønsker det, kan den nærmere 
tidfestingen overlates til avtale mellom pasienten/brukeren og de som skal yte tjenesten. 
 
Fylkesmannen kan etter dette ikke se at det er grunnlag for rettslige innvendinger mot Gran 
kommunes standpunkt om at det ikke er nødvendig å timefeste vedtak om helsetjenester og 
personlig assistanse. Det er likevel grunn til å understreke at det må stilles krav om at omfanget av 
innvilget hjelp tydeliggjøres på en slik måte at de det gjelder, får innsikt i nivået på hjelpen. Dette er 
nødvendig for at det skal være reell mulighet til å kunne påklage vedtaket, dersom man mener at det 
innvilgede hjelpetiltaket er riktig, men ikke nivået/omfanget på hjelpen.  
 
Også for Fylkesmannens mulighet for å utøve kontroll med kommunens vedtak, er det nødvendig 
med en synliggjøring av innvilget tid. En redegjørelse for beregnet tidsbruk i saksfremstillingen, samt 
en praksis med å vedlegge IPLOS-variabelliste, med slik beregning, kan etter en konkret vurdering 
kunne ivareta behovet for en presisering av omfanget av innvilget hjelp. Det vises også til at det 
fortløpende kan bes om innsyn i pasientjournal, slik at berørte kan følge med på faktisk tidsbruk. 
 
 
 
Med hilsen 
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