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Forord 
 
 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) opprettet Rettighetssenteret i 2000. 
Bakgrunnen var å bidra til å avhjelpe det store udekkede rettshjelpsbehovet blant 
funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende.  
 
Antall henvendelser til Rettighetssenteret de siste årene viser at det fortsatt er et stort behov 
for rettshjelp og at Rettighetssenteret har en viktig rolle å fylle. Det er både et stort behov for 
generell informasjon og for veiledning i konkrete saker. Det offentlige har veiledningsplikt, 
men de som kontakter Rettighetssenteret opplyser at de ikke har nådd frem med sin 
henvendelse til det offentlige, at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon og hjelp, eller at 
etaten har opptrådt på en lite tillitsvekkende måte. Innringerne opplyser at de kontakter 
Rettighetssenteret fordi de mener at senteret har helhetlig oversikt over rettigheter, og noen 
vil kvalitetssikre den informasjonen de har fått fra det offentlige. Svært mange trenger råd i 
forbindelse med klage på et vedtak.  
 
Rettighetssenteret gir råd og veiledning så langt som mulig. Det er mange som ønsker og 
som har behov for at Rettighetssenteret skal representere dem overfor offentlige etater, men 
det har vi for tiden dessverre ikke kapasitet til. Rettighetssenteret henviser til andre instanser, 
når vi mener at de kan hjelpe mer enn oss. Av og til anbefaler vi å kontakte advokat. Fri 
rettshjelpsordningen er dessverre begrenset og mange viktige saksområder er ikke omfattet. 
FFO arbeider derfor for at Rettighetssenteret skal sikres eksterne ressurser og at 
rettshjelpsordningen skal forbedres. 
 
I løpet av 2011 har Rettighetssenteret hatt et særlig fokus på samhandlingsreformen. 
Senteret har samarbeidet tett med de fagpolitiske rådgiverne i FFO i forbindelse med forslag 
til helse- og omsorgstjenestelov, endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, og forskrifter 
til disse. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Kommunene har nå et større 
ansvar for å følge opp funksjonshemmede og kronisk syke. FFO har hele tiden støttet 
prinsippene bak reformen, men slik den gjennomføres frykter vi at den vil føre til større 
forskjeller på helse- og omsorgstjenestene kommunene imellom. Antall henvendelser om 
sosiale tjenester og helsetjenester i kommunen har økt siden 2010, og Rettighetssenteret er 
spent på om konsekvensene av samhandlingsreformen vil føre til flere henvendelser til 
Rettighetssenteret i året som kommer. 
 

 
Oslo, 29. februar 2012 

 
 

Liv Arum 
generalsekretær 
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1 Sammendrag 

Rettighetssenterets årsrapport gir en kortfattet oversikt over Rettighetssenterets arbeid. Her 
finner du informasjon om Rettighetssenteret og Rettighetssenterets virksomhet. Hoveddelen 
av rapporten består av en oversikt over de henvendelsene som Rettighetssenteret har 
behandlet i løpet av året, og en analyse av de viktigste funnene innenfor områdene økonomi 
og skatt, sosiale tjenester og helsetjenester.  
 
I 2011 behandlet Rettighetssenteret 1245 saker, 17 flere enn i 2010. 
  
Sakene fordeler seg tematisk omtrent som tidligere. Selv om det har vært noe færre saker 
om trygd, er det likevel trygd som vi får klart flest henvendelser om. I 2011 utgjør 
trygdesakene 35 prosent. Innenfor denne kategorien skiller saker om uførepensjon seg ut 
fordi det har vært en økning på 30 prosent.  
 
Saker om økonomi og skatt har økt og utgjør 16,5 prosent. Sammenlignet med 2010 har det 
vært en økning på 40 prosent i saker om økonomi og skattespørsmål, og innenfor denne 
kategorien er det særlig saker om særfradrag og om forsikring som har økt. 
 
Saker om oppvekst og utdanning ligger stabilt høyt på ca. 12 prosent, men antall saker om 
barnehage har økt noe. 
 
Det har vært en økning på 32 prosent for saker om sosiale tjenester, og denne kategorien 
utgjør nå 9 prosent av alle saker. Det er særlig saker om brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA), avlastning og omsorgslønn som har økt. 
 
Rettighetssenteret har behandlet 87 saker om helse i 2011, en økning på 30 prosent fra året 
før. Saker om helsetjenester utgjør 7 prosent av totalt antall saker. 
 
 
 

 

HOVEDTALL 

• 40 prosent flere saker om økonomi og skattespørsmål 

• 71 prosent flere saker om særfradrag 

• 32 prosent flere saker om sosiale tjenester 

• 30 prosent flere saker om helsetjenester 

• 30 prosent flere saker om uførepensjon 

• Stabilt antall henvendelser om oppvekst og utdanning 

• 47 prosent flere saker fra Akershus 

• 2,5 ganger flere trygdesaker fra Akershus  

 

  



 
FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

6 

2 Om Rettighetssenteret 

Rettighetssenteret ble opprettet i 2000 som et prosjekt under 
Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001, og 
eies og drives av FFO. Sentere har tillatelse fra Tilsynsrådet til å 
drive rettshjelpvirksomhet.  
 
Rettighetssenteret tar i mot henvendelser tre dager i uken; mandag, 
tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 14. Senteret besvarer 
henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende, 
myndigheter, tjenesteapparat og andre, og all hjelp er gratis. 
Rettighetssenteret registrerer henvendelsene i en database i tråd 
med personopplysningsloven og driften er registret hos Datatilsynet.  
 
Videre utarbeider Rettighetssenteret dokumentasjon om brukernes 
rettstilstand i praksis og holder kurs og foredrag, blant annet for 
FFOs medlemsorganisasjoner. 
 
På Rettighetssenteret arbeider Atle Larsen, Heidi Sørlie-Rogne og 
Anne Therese Sortebekk. Alle er jurister med erfaring innen 
velferdsrettens område. Arbeidet fordeles på 1,7 heltidsstillinger. 
 
Anne Therese Sortebekk er faglig leder på Rettighetssenteret. Hun ble 
cand. jur. i 2005 og har vært ansatt ved Rettighetssenteret fra mai 
2007. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Juridisk rådgivning for 
kvinner (JURK), Oslo skifterett og byskriverembete og Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet. Sortebekk er vararepresentant i 
Helsepersonellnemnda. 
 
Heidi Sørlie-Rogne ble cand. jur. i 1999. Hun har erfaring fra blant 
annet Multippel Skleroseforeningen i Oslo og Norges Handikapforbund. 
Hun arbeidet deltid som juridisk rådgiver på Rettighetssenteret i 
perioden 2000 til 2002 og er nå ansatt fra 2008.  
 
Atle Larsen ble cand. jur. 1996. Han har arbeidet deltid som juridisk 
rådgiver på Rettighetssenteret siden 2000, og arbeider også som 
pasientombud i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Fra 
tidligere har han blant annet lang yrkeserfaring fra forsikringsbransjen. 
Larsen er nemndsmedlem i Pasientskadeerstatningsnemnda og 
Helsepersonellnemnda. 
 
 

 

Anne Therese Sortebekk 

Heidi Sørlie-Rogne 

Atle Larsen 
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3 Henvendelser til Rettighetssenteret i 2011 

3.1 Hovedoversikt over antall saker og kategorier 
 
I 2011 behandlet Rettighetssenteret 1245 saker. Det var 17 flere enn i 2010. Nedenfor ser du 
en oversikt over utviklingen i antall saker fra 2003 til 2011. 
 

 
 
 
Sakene registreres etter kategorier i databasen som består av hovedkategorier og 
underkategorier. Hovedkategoriene er: 
 

• Arbeid  
• Barnevern 
• Boligsaker 
• Fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet 
• Helsetjenester 
• Oppvekst og utdanning 
• Personlig integritet 
• Sosiale tjenester 
• Trygd 
• Tverrfaglig tilbud 
• Økonomi og skattespørsmål 
• Andre sektorer 
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Slik er fordelingen mellom de ulike hovedkategoriene:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Som tidligere år er det trygdesakene som utgjør den største andelen av saker 
Rettighetssenteret har behandlet. I 2011 utgjør trygdesakene 35 prosent av alle saker, mot 
37,8 prosent i 2010, altså en nedgang på 2,8 prosentpoeng. 
 
I 2011 fikk senteret nest flest saker om økonomi og skattespørsmål. Disse sakene utgjør nå 
16,5 prosent, en økning på 5 prosentpoeng fra 2010. Oppvekst og utdanning ligger stabilt 
høyt, og utgjør i 2011 12,2 prosent av alle saker.  
 
Andre sektorer er en samlekategori hvor Rettighetssenteret har registrert 43 svært ulike typer 
spørsmål i saker som faller utenfor de øvrige kategoriene, eller som gjelder helt generelle 
spørsmål om rettigheter.  
 
Hovedkategoriene er inndelt i underkategorier. Oversikt over disse og fordeling av antall 
saker mellom dem fremgår av tabellen på neste side. 
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Detaljert oversikt over saker 
 

Hovedkategori Totalt Underkategori Antall 
Arbeid  74 Tilsetting og oppsigelse 17 

Tilrettelegging i arbeid 26 
Permisjon 10 
Andre arbeidsspørsmål   21 

Barnevern 
 

12 Kommunal barneverntjeneste  10 
Andre barnevernspørsmål 2 

Boligsaker 
 

43 Etablering 15 
Utbedring/Tilrettelegging 13 
Bostøtte 6 
Andre boligsaker 9 

Fritid, kommunikasjon og 
tilgjengelighet (NY!) 

62 Publikumsbygg 12 
Samferdsel og transport 23 
Reiseliv 0 
IT-teknologi 1 
Ledsagerbevis 3 
TT-kort 1 
Parkering 8 
Andre fritids-, kommunikasjons- og tilgjengelighetsspørsmål 14 

Helsetjenester 
 

87 Kommunehelsetjenester 37 
Spesialisthelsetjenester 32 
Pasientreiser (NY) 6 
Andre helsetjenester 12 

Oppvekst og utdanning 152 Barnehage  20 
Grunnskole 55 
Videregående opplæring 31 
Høyere utdanning 23 
Voksenopplæring 2 
SFO 12 
PP-tjenesten 6 
Andre oppvekst- og utdanningsspørsmål 3 

Personlig integritet 
 

13 Vergemål 1 
Hjelpeverge 5 
Andre integritetsspørsmål 7 

Sosiale tjenester 
 

111 Praktisk bistand og opplæring (herunder hjemmehjelp) 10 
BPA (brukerstyrt personlig assistanse)  27 
Avlastning  20 
Støttekontakt 7 
Omsorgslønn 19 
Andre sosialtjenestespørsmål 28 

Trygd 
 

436 Grunnstønad 36 
Hjelpestønad 10 
Sykepenger 21 
Arbeidsavklaringspenger 38 
Arbeidsrettede tiltak 43 
Tilleggsstønader til arbeidsavklaringspenger 2 
Uførepensjon 113 
Omsorgspoeng  0 
Omsorgspenger 11 
Pleiepenger 27 
Opplæringspenger 1 
Stønad ved helsetjenester 25 
Tannhelsetjenester 10 
Bidrag (§ 5-22) 0 
Yrkesskade 2 
Hjelpemidler 15 
Trygdebil 34 
Foreldrepenger 9 
Arbeids- og utdanningsreiser 2 
Andre trygdespørsmål 37 

Tabellen fortsetter på neste side 
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Tverrfaglig tilbud 
 

7 Re-/habilitering 2 
Individuell plan 3 
Andre spørsmål om tverrfaglig tilbud 2 

Økonomi og 
skattespørsmål 

205 Forsikring  38 
Skattefradrag og særfradrag 84 
Gjeldsproblematikk  7 
Skadeserstatning 9 
Pasientskadeerstatning 16 
Yrkesskadeerstatning 1 
Rettferdsvederlag 5 
Økonomisk sosialhjelp 8 
Rettshjelp 17 
Andre økonomispørsmål 20 

Andre sektorer 43 Diverse spørsmål 43 
Totalt antall henvendelser 1245  1245 
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3.2 Økonomi og skatt 

3.2.1 Innledning 

 
Økonomi og skatt var i 2011 det området Rettighetssenteret fikk nest flest saker om, opp 4,6 
prosentpoeng fra 2010. Dette utgjør en vekst på 40 prosent. Det er særlig spørsmål om 
forsikring og om særfradrag for store sykdomsutgifter som dominerer, og som har økt mye 
fra 2011. Nedenfor følger en nærmere analyse av disse sakene. 
 
 
3.2.2 Særfradrag for store sykdomsutgifter 
 
Skatteloven har flere bestemmelser om særfradrag i alminnelig inntekt; særfradrag for 
uførhet, lettere nedsatt ervervsevne, samt usedvanlig store kostnader ved sykdom. Svært 
mange henvendelser til Rettighetssenteret handler om særfradrag for store sykdomsutgifter, 
hele 84 saker. Det er en vekst på 71 prosent fra 2010. Det er hovedsakelig 
funksjonshemmede og kronisk syke selv som henvender seg med spørsmål om økonomi og 
skattespørsmål (56 prosent), mens pårørende utgjør 29 prosent. Det er flest saker om 
økonomi og skatt fra Oslo, Akershus, Østfold og Rogaland. 
 
Særfradrag for store sykdomsutgifter følger av skatteloven § 6-83 og gir skatteytere som har 
hatt usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller annen varig svakhet rett til å få 
særfradrag for utgiftene. Det må dreie seg om utgifter vedkommende har på grunn av 
sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og utgiftene må være på mer enn kr 9180. Det er 
unntak fra beløpsgrensen for tilsynsutgifter til barn med kronisk sykdom eller nedsatt 
funksjonsevne.  
 
For å få særfradrag må det legges fram legeattest som bekrefter sykdom og som 
sannsynliggjør en årsakssammenheng mellom sykdom og de utgiftene skattyteren krever 
særfradrag for. Skattyteren må vise at han har betalt utgiftene ved å legge fram kvitteringer 
eller sannsynliggjøre utgiftene på annen måte. Særfradraget utgjør 28 prosent av de 
godkjente utgiftene. 
 
Nedenfor følger noen av sakene som Rettighetssenteret har behandlet om utbetaling av 
særfradrag: 
 
2011/0271 Vedkommende som tar kontakt er ektefelle til en mann med alvorlig diagnose. 

I 2009 ble han så syk at han ikke kunne bo hjemme fordi ektefellen ikke klarte 
det. Det kommunen hadde å tilby var at han leide en leilighet i tilknytning til et 
sykehjem og at han fikk tjenester der. Betalte vanlig husleie og vederlag for 
tjenestene. Familien fikk doble bo- og husholdningsutgifter når de måtte ha to 
bosteder. Forsøkte å trekke de ekstra utgiftene fra på skatten, men fikk avslag. 
Lurer på om det er riktig. 

 
2011/0339 Saken gjelder særfradrag for utgifter til transport for kvinne med MS. 

Skatteetaten har ikke godkjent særfradraget knyttet til bil da de mener at hun 
ikke har dokumentert ekstrautgifter utover hva grunnstønaden allerede dekker. 
De mener at de utgiftene hun har oppgitt er utgifter hun uansett ville ha hatt 
som frisk. Hun lurer også på fradrag for utgifter knyttet til kosttilskudd som er 
anbefalt for MS, og utgifter til hjelp i hjemmet. Når det gjelder hjelp i hjemmet 
mener Skatteetaten at dette er oppgaver innringers ektefelle kunne ha utført. 
Innringer ber om råd for klage. 
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2011/0341 Saken gjelder mann med voksen multifunksjonshemmet datter boende 
hjemme hos seg. Han har søkt om særfradrag, men fått avslag og ønsker råd 
og veiledning i den forbindelse. Det dreier seg for det første om økte 
strømutgifter som han har hatt etter at de av hensyn til datteren måtte bygge 
på huset. Han har større utgifter til oppvarming, men det går også mye strøm 
til heis, opplading av rullestoler, motorvarmer til datterens bil med mer. 
Skatteetaten beregner særfradrag for oppvarming ut fra standardutgifter og tar 
ikke hensyn til at det dreier seg om mer enn kun økt oppvarming av bolig. 
Tapte arbeidsinntekter når han har fulgt datteren på sykehus har han heller 
ikke fått godkjent fradrag for. Det er helt nødvendig at han er med som tolk. 
Han har fått dekket noe av inntektstapet etter reglene om pasientreiser og 
nødvendig ledsager, men dette dekker ikke hele lønnstapet og han ønsker å 
få særfradrag for dette. […] 

 
2011/0425 Saken gjelder kvinne med psoriasis som har krevd særfradrag for tilsammen 

50 000 kr, men har fått innvilget bare 9180 kr. Hun har sendt fra seg alle 
originalkvitteringene og nå krever Skatteetaten at hun må lage et 
oppsett/oppstilling over alle kostnadene og betydningen av grunnstønad. På 
grunn av flytting har hun ikke sendt inn dette tidligere og hun visste heller ikke 
hvordan hun skulle sette det opp. Hun har tidligere ikke behøvd å gjøre det. 
Nå er problemet at hun ikke vet hvordan hun skal sette opp oversikten og hun 
får uansett ikke gjort det uten kvitteringene tilgjengelig. Hun har prøvd å få tak 
i saksbehandler, men det er helt umulig. Hva skal hun gjøre da? Noe av 
grunnen til avslaget er også at legen ikke har dokumentert behovet godt nok 
(naturpreparater) eller at utgiftene ikke er fradragsberettiget. Synes det er rart 
at klagen adresseres ett sted, men sendes et annet sted. Ønsker råd og 
veiledning.  

 
2011/0496 Saken gjelder mann i begynnelsen av 30-årene som har fått Parkinsons 

sykdom. Det er forsøkt å få særfradrag for økt strømforbruk på grunn av fyring 
samt varme bad, og for merkostnader på grunn av at han måtte kjøpe bil med 
automatgir. Skatteetaten etterspurte mye dokumentasjon for så å avslå 
merkostnader til automatgir på generelt grunnlag. Merkostnader til strøm er 
forsøkt satt til 25 prosent av strømregningen, men dette er ikke blitt godtatt av 
Skatteetaten. Innringer ønsker råd og veiledning for klage samt å gi uttrykk for 
at hun mener at saksbehandlingen i Skatteetaten er rotete. Innringer lurer 
også på hvilke utgifter som kan dekkes av grunnstønad. 

 
2011/0506 Saken gjelder kvinne med MS som bruker både manuell og elektrisk rullestol. 

Dette fører til skader på gulv og vegger, særlig hjørner. Kan man føre opp 
utgifter til oppussing/maling som særfradrag på selvangivelsen? 

 
2011/0507 Saken gjelder kvinne med en rekke diagnoser som har mange utgifter knyttet 

til sykdommene. Hun har krevd og sannsynliggjort et stort beløp i særfradrag 
for selvangivelsen for 2009, men mesteparten har blitt strøket. Hun trenger 
hjelp til å klage da hun på grunn av sykdommene ikke har krefter til dette selv. 
Hun har hørt at klagefristen på skattesaker er 10 år. Hun trenger også hjelp 
med å føre opp særfradrag for selvangivelsen for 2010. Kan FFO hjelpe? 

 
2011/0549 Innringer har ME. Hun mener det offentlige helsevesenet ikke har noe 

behandlingstilbud til henne og betaler derfor for privat behandling. Noen råd 
for hvordan få særfradrag for utgiftene? […] 

 
2011/0715 Vedkommende som tar kontakt er pårørende til myndig gutt med Asperger 

syndrom. Han har nylig søkt om uførepensjon, men saken er ikke avgjort. 
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Gutten eier halvparten av en leilighet, den andre halvparten eier foreldrene. 
Foreldrene har fått høy skatt fordi det er sekundærboligen. De hjelper gutten 
med mange ting, og lurer på om de utgiftene de har til leilighet med mer kan 
trekkes fra på skatten som store sykdomsutgifter.  

 
2011/0881 Innringer har fått avslag på særfradrag for fyringsutgifter da han ikke har lagt 

frem legeerklæring. Innringer mener at det må være unødvendig da de jo har 
legeerklæring fra tidligere år. Innringer har også fått avslag på fradrag for 
transportutgifter med begrunnelse at han mottar grunn- og hjelpestønad, men 
innringer mottar ikke grunnstønad. 

 
2011/0911 Saken gjelder mann som må ha bil på grunn av sin funksjonshemming. Han 

har ført opp utgiftene som særfradrag på skatten i mange år, men i perioden 
2008 til 2010 ble ikke alle utgiftene godtatt. Skatteetaten har godtatt at han er 
avhengig av bil, men har på skjønn satt ned utgiftene hans til kr 10 000 fordi 
de mener at han også bruker bilen som familiebil. Innringer har klaget. Han 
sier at han riktignok har familie, men at den brukes av hensyn til han, ikke 
familien. Hvordan kan Skatteetaten overprøve dette? Innringer mener at dette 
er en viktig prinsippsak som han ønsker å gå videre med. […]. 

 
2011/0917 Innringer fikk avslag på særfradrag. I forbindelse med klagen fikk hun opplyst 

av Skatteetaten at hun hadde rett til å få saken behandlet av fylkesmannen. 
Tok da kontakt med Skatteetaten og spurte hvor klagen skulle sendes, til dem 
eller fylkesmannen? Skatteetaten hadde da opplyst at hun skulle sende klagen 
til dem, så skulle de videresende den. Hun fikk avslag av Skatteklagenemnda 
uten at saken var sendt til fylkesmannen. Skatteetaten hevder at hun ikke ba 
om at saken måtte forelegges fylkesmannen. Hun føler seg nå lurt. Hva gjør 
hun? Trenger hjelp av jurist. 

 
2011/1042 Vedkommende som tar kontakt har diabetes. Dette har også vedkommendes 

ektefelle og deres to barn. Ektefellen har nå fått et brev fra Skatteetaten med 
varsel om endring av ligningen. Det står i brevet at ligningen til den andre 
ektefellen også skal endres, noe denne ikke har fått brev om. Lurer på om 
dette kan være riktig. 

 
2011/1065 Saken gjelder mann med MS. Han er avhengig av rullestol og det er av den 

grunn en del oppgaver han ikke lenger kan utføre i hjemmet. Han betaler 
andre for å utføre snømåking, vedlikehold, hjulskift med mer. Dette er 
oppgaver han ville ha utført selv dersom han hadde vært frisk. Skatteetaten 
godtar ikke utgiftene fordi de mener det er vanlig å sette bort slike oppgaver. 
Han mener Skatteetaten har manglende forståelse for hva det vil si å være 
funksjonshemmet. Når han i tillegg har gått ned i inntekt ved å bli utfør, mener 
han det er smålig ikke å gi han tilbake deler av de ekstrautgiftene han nå har 
fått. Hadde han tjent en million i året hadde han hatt råd til å sette det bort, 
men det har han jo ikke nå.[…] 

 
2011/1132 Saken gjelder mulighet til særfradrag for ekstrakostnader i forbindelse med 

ferie. Familie har gutt på 12 år med Downs syndrom. Han har i tillegg medfødt 
hjertefeil, og store søvn-, ernærings- og atferdsmessige vansker. På ferieturer 
er familien avhengig av tilrettelegging som for eksempel hotellrom med flere 
rom, kokemuligheter og avskjerming. De har også sendt gutten på ferie alene 
med avlaster. Fordi han ikke kan følge de vanlige fritidstilbudene i bydelen, 
men har sine egne aktiviteter med andre barn med Downs syndrom, fører 
dette til store kostnader til kontingenter og reise, faktisk mye mer enn 
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storesøsteren som kan få alt i nærområdet. De har fått fradrag for 
ekstrautgiftene flere ganger, men ikke alltid. Hva er gjeldende rett?    

 
2011/1353 Innringer er mor til multifunksjonshemmet kvinne (over 18 år). Datteren må ha 

hjelp 24 timer i døgnet. De har pleid å reise på ferie en gang i året og må reise 
til steder som er godt tilrettelagt og hvor de kan få medisinsk hjelp hvis 
nødvendig. Dette koster mer enn å reise til ordinære feriesteder. Mor har til nå 
betalt sin del av reisen og trukket den utgiften fra på skatten. Fikk i år ikke 
godkjent dette fradraget med den begrunnelsen at det ikke forelå "forsørgelse" 
av datteren. Datteren er uføretrygdet, ung ufør, bor for seg selv. Lurer på om 
hun har rett til fradrag. 

 
2011/1404 Saken gjelder kvinne som bruker rullestol og som har søkt om å få særfradrag 

på skatten, men fått avslag. Innringer ønsker råd for klage. På grunn av 
hennes behov har de solgt et nytt hus og kjøpt et som er eldre, men som har 
en tomt som er flat og dermed mer tilgjengelig for henne ettersom alt er på en 
flate. Det har imidlertid vært nødvendig å gjøre noen endringer i dette huset og 
i samråd med ergoterapeut har de bygget om en gang med tilhørende bad, og 
fått rampe inn. Det er medisinske grunner til endringene som er foretatt, men 
Skatteetaten har ikke godtatt utgiftene fordi de mener det er en verdiøkning. 
Men de hadde jo ikke gjort endringene hvis hun ikke har vært syk og det er jo 
en reell utgift fordi de skal bli boende der - ikke selge. Har Rettighetssenteret 
noen råd for hvordan hun bør argumentere i en klage? 

 
De fleste som henvender seg til Rettighetssenteret med spørsmål som gjelder særfradrag, 
har krevd særfradrag, men fått avslag. I forbindelse med klage, eventuelt når de vurderer om 
de skal klage, henvender de seg til Rettighetssenteret for å få råd og veiledning. Noen 
ønsker råd og veiledning fordi det er første gang de skal søke om særfradrag.  
 
Lignings-ABC har utfyllende informasjon, men håndboken er ukjent for mange. De som tar 
kontakt forteller at de ikke forstår hvorfor de har fått avslag og at de synes reglene er 
vanskelige å forstå. En del har også meldt fra om det de mener er forvirrende 
saksbehandling og prosedyrer, som for eksempel at Skatteetaten har bedt om 
dokumentasjon på et krav, for deretter å avslå kravet på generelt grunnlag. Omorganisering 
av behandlingen av sakene har gjort at noen som har fått innvilget særfradrag i «alle år», får 
plutselig avslag. Dette skaper mange spørsmål og mye usikkerhet. 
 
Mange er usikre på om utgiften de har i det hele tatt gir rett til fradrag. Det er også mange 
som blir møtt med en argumentasjon om at det de har ført opp ikke er en ekstrautgift på 
grunn av sykdom, men en utgift det er vanlig å ha. Når innringer på sin side mener han ikke 
ville hatt utgiften hvis han ikke hadde vært syk, ønsker han råd for hvordan han skal få fram 
årsakssammenhengen.  
 
Rettighetssenteret har fått mange henvendelser hvor det gjelder ekstrautgifter knyttet til 
oppvarming, utgifter i forbindelse med ferie, til praktisk hjelp og til transport. Dette er utgifter 
som faller inn under særfradragsordningen. Noen lurer på om de kan få fradrag for 
økonomisk tap, for eksempel tapt arbeidsinntekt, men dette faller klart utenfor.  
 
En annen problemstilling som går igjen er spørsmål om utgifter til tilrettelegging av bolig. Det 
er et krav om oppofrelse for å få særfradrag. Det vil si at særfradrag ikke innvilges dersom 
utgifter til tilrettelegging samtidig fører til en verdiøkning av boligen. Mange trenger 
informasjon for å forstå hva dette innebærer og nyansene i hva som innebærer en 
verdiøkning og ikke.  
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Noen har fått avslag på særfradrag for utgifter til behandling i utlandet eller privat i Norge, og 
ønsker råd og informasjon når de skal argumentere for at det offentlige helsevesenet ikke 
har et tilbud til dem. Problemene er ofte knyttet til uenighet om valg av metode for behandling 
og i hvilken grad den er forsvarlig. Dette har særlig vært en problemstilling for personer med 
ME. 
 
Det har også vært en del saker hvor innringer har fått avslag for utgifter knyttet til sykdom 
hos voksne barn. Det kan kreves særfradrag for utgifter knyttet til person som skatteyter 
forsørger, men kun dersom skatteyter har dekket en ikke ubetydelig del av personens 
ordinære levekostnader. Mange har også spørsmål om hvordan de kan sannsynliggjøre 
utgiftene når de ikke kan dokumentere med kvitteringer, og noen lurer på hvilken betydning 
grunn- og hjelpestønad får for særfradraget.  
 
Selv om særfradragsordningen ikke gir fullt ut kompensasjon for utgiftene, er ordningen viktig 
for mange fordi den fanger opp ekstrautgifter på grunn av sykdom som ikke dekkes etter 
andre ordninger. Ordningen har imidlertid vært omdiskutert fordi den ikke kommer alle til 
gode. Rettighetssenteret har fått henvendelser fra innringere som ikke er omfattet av 
særfradragsordningen fordi de har lav inntekt og dermed lav skatteevne. De mener det er 
urimelig at den med lav inntekt, og dermed trenger det mest, ikke er omfattet av ordningen. 
Dette er også noe av bakgrunnen for at ordningen nå er besluttet opphevet og skal avvikles 
gradvis de nærmeste årene. 
 
 
3.2.3 Forsikring 
 
Å bli syk eller funksjonshemmet innebærer ofte redusert inntekt og økte utgifter. Mange 
ønsker å tegne forsikring for å minske de økonomiske konsekvensene av en eventuell 
fremtidig sykdom og funksjonshemming. De siste årene har blant annet salget av private 
barne- og helseforsikringer økt. Tall fra Finansnæringshovedorganisasjon viser at 513 000 
nordmenn har tegnet barneforsikring ved utgangen av juni 2011.  
 
Saker om forsikring har de siste årene utgjort en stor andel av henvendelsene til 
Rettighetssenteret. Sammenlignet med 2010 har antall henvendelser om forsikring gått opp 
52 prosent fra 2011. Henvendelsene om forsikring faller hovedsakelig i to kategorier:  
 
Den ene gruppen gjelder personer som ønsker å tegne forsikring, men som får avslag fra 
selskapet fordi de allerede har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det kan også 
dreie seg om tilfeller hvor selskapet har tatt forbehold i forsikringsavtalen, eller hvor premien 
er forhøyet. Den andre gruppen spørsmål er knyttet til utbetaling av forsikring og om beløpet 
de har fått tilbud om er korrekt. 
 
Avslag på forsikring er regulert i forsikringsavtaleloven, som ble endret fra og med 1. januar 
2009. Loven fikk da bestemmelser om at forsikringsselskapene må ha en saklig grunn for å 
kunne avslå en søknad om forsikring, se forsikringsavtaleloven § 3-10 og § 12-12. I noen 
tilfeller er skaderisikoen så høy at det foreligger en saklig grunn for selskapet til å avslå en 
søknad om forsikring. Forsikringsselskapet skal i så fall begrunne avslaget, herunder vise de 
individuelle risikovurderingene som eventuelt er foretatt. Det skal også redegjøres for 
eventuell praksis i selskapet, bransjenormer, lov eller forskrift, som innebærer at 
forsikringssøkeren etter en viss tid eller etter endrede forhold vil kunne søke den aktuelle 
forsikringen uten å få et tilsvarende avslag.  
 
Hvis forbrukeren ikke er enig med forsikringsselskapets avgjørelse, kan saken klages inn for 
Finansklagenemnda. 
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Nedenfor følger noen av sakene som Rettighetssenteret har behandlet om avslag på 
forsikring i 2011: 
 
2011/0489 Vedkommende tar kontakt angående sin datter som har en stoffskiftesykdom. 

Hun skal tegne en uføreforsikring og er redd forsikringsselskapet vil ta 
forbehold for uførhet som skyldes stoffskifte. Lurer på om lavt stoffskifte er en 
reservasjonsgrunn. 

 
2011/0708 Saken gjelder foreldre til gutt på halvannet år med sykdom som innebærer 

stive ledd, klumpfot og skråstilte hender. De har søkt om barneforsikring for et 
halvt år siden, men har nylig fått avslag i sin helhet. Innringer lurer på om dette 
er saklig og om de bør klage. 

 
2011/0786 Vedkommende som tar kontakt har MS. Hun har søkt om forsikring via sin 

fagforening og har fått avslag med den begrunnelse at hun har MS. Lurer på 
om Rettighetssenteret har noen råd å komme med. 

 
2011/0866 Innringer har diabetes og har fått tilbud om en begrenset uføre/livsforsikring 

med premietillegg. Hvordan er reglene? 
 
2011/1394 Saken gjelder henvendelse fra organisasjon på vegne av kvinne på 32 år som 

har en godt regulert diabetes type 1. Hun har nylig søkt om uføreforsikring 
gjennom fagforeningen (gruppeliv med uføredekning), men fikk avslag. 
Avslaget er begrunnet i at fordi hun har diabetes mellitus, er det en vesentlig 
økt risiko for tap av arbeidsevnen, og det er vist til retningslinjene fra Nemnda 
for helsevurdering. Er det slik at alle med diabetes får avslag? Er det noe vits i 
å klage eller prøve et annet selskap? Hun har blitt fortalt at i og med at hun er 
så godt regulert, kommer det ikke senkomplikasjoner og det er derfor ikke 
større risiko for fremtidig arbeidsuførhet på grunn av diabetes. 

 
Sakene som Rettighetssenteret har fått, gjelder både barneforsikring ved sykdom og 
uføreforsikring, og gjelder personer med ulike typer diagnoser og helsetilstand. Felles for alle 
sakene er at innringer mener at forsikringsselskapet har overvurdert betydningen av den 
sykdommen de har. De mener selskapet tar feil når de avslår og ikke er villige til å ta på seg 
det selskapet mener er en stor risiko for uførhet. Innringerne til Rettighetssenteret er usikre 
på hvordan de bør argumentere og hvem de kan få ytterligere dokumentasjon fra. I enkelte 
tilfeller kan saken løse seg dersom saken opplyses bedre eller dersom de henvender seg til 
et annet forsikringsselskap. I andre saker har ikke dette ført fram og innringerne ønsker 
informasjon og råd før saken sendes til Finansklagenemnda. 
 
Når det gjelder utbetaling, fremgår hva som er forsikret og hvilken type skader som dekkes 
av forsikringsvilkårene. Å sette seg inn vilkårene kan være vanskelig og komplisert for 
mange. Mange som kontakter Rettighetssenteret lurer derfor på om de har krav på utbetaling 
fra forsikringen de har, og hvor mye de i så fall kan forvente å få.  
 
Nedenfor følger noen av sakene som Rettighetssenteret har fått om forsikringsutbetaling: 
 
2011/0150 Innringers barn har fått diabetes 1 og barnet er forsikret gjennom en 

barneforsikring. Forsikringsselskapet sier at det kan utbetales erstatning for 15 
prosent mén, men innringer opplyser at Diabetesforbundet på sin hjemmeside 
oppgir at det vanlige er 20-25 prosent. Hva er korrekt? 

 
2011/0251 Saken gjelder barneforsikring. Jente på 12 år har fått diagnosen revmatisme. 

Hun har nå fått tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet tilsvarende 20 
prosent invaliditetsgrad. Selskapet har brukt den svenske invaliditetstabellen. 
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Innringer er usikker på om hun bør godta tilbudet. Innringer lurer på om 20 
prosent invaliditetsgrad er korrekt? Selskapet vil vurdere saken fem år etter at 
symptomene først viste seg. Er dette korrekt tidspunkt å ta utgangspunkt i? 
Hva hvis tilstanden endrer seg, noe det er ganske sannsynlig at den vil? 

 
2011/0409 Innringer forteller om en som har mistet et ben i en ulykke. Han hadde en 

forsikring, og er usikker på om han har fått utbetalt korrekt beløp. Bør han 
kontakte advokat? 

 
2011/0484 Vedkommende som tar kontakt har et barn med Tourettes syndrom. De har 

tegnet en barneforsikring når barnet var lite. Foreldrene har i flere år uttrykt 
bekymring og bedt om hjelp. Først i desember 2010 fikk de en epikrise hvor 
det stod at barnet har hatt dette siden ca. fem års alder (er nå 12 år). I februar 
ble forsikringen endret; nytt var at den ikke dekket psykiske lidelser. Lurer på 
om det kan få betydning her når epikrisen sier at barnet har hatt symptomer 
siden fem år, altså lenge før forsikringen ble endret. 

 
2011/0604 Innringer sin sønn har fått diagnosen Asperger syndrom. Han har en 

barneforsikring og er tilbudt 20 prosent menerstatning. Innringer synes dette er 
lavt. […]  

 
2011/0657 Saken gjelder barn med diagnosen Tourettes syndrom og AD/HD. Barnet har 

nylig fått disse diagnosene og innringer lurer på om dette kan medføre 
utbetaling fra barneforsikringen? 

 
2011/0659 Saken gjelder gutt med diagnosen Tourettes syndrom og AD/HD. Det er 

tegnet barneforsikring for han og etter at diagnosene ble stilt, har 
forsikringsselskapet kommet med tilbud om erstatning tilsvarende 15 prosent 
invaliditet. Innringer lurer på om han bør godta dette tilbudet og om 
Rettighetssenteret kjenner til hva som er vanlig å få. 

 
2011/0673 Innringer har en datter med AD/HD. Har barneforsikring. Medisinsk mén satt til 

12 prosent. Vet Rettighetssenteret hva som er riktig? 
 
2011/1087 Innringer sin sønn har Tourettes syndrom og AD/HD. Fått tilbud fra 

forsikringsselskapet om menerstatning på 20 prosent. Er dette riktig? 
 
2011/1348 Innringer har fått avslag på å få utbetalt en uføreforsikring. Selskapet mener 

årsaken til uførheten forelå før forsikringen ble tegnet. 
 
2011/1354 Saken gjelder gutt på fem år som har fått diagnosen autisme. Foreldrene har 

tegnet barneforsikring tidligere og ønsker nå utbetaling. Hvordan skal de gå 
frem? De har fått noe utbetalt, noe som har sammenheng med at de har fått 
hjelpestønad sats fire, men kan de få mer? Hvordan vet de hva som er riktig 
beløp?  

 
2011/1396 Saken gjelder jente på 15 år som har fått diagnosen lavt stoffskifte. Innringer 

lurer på om dette kan gi utbetaling på barneforsikringen? Hvilke andre 
rettigheter kan hun ha? 

 
2011/1401 Saken gjelder gutt som har fått diagnosen Tourettes syndrom, men det er 

foreløpig for tidlig å si hva dette faktisk innebærer for han. Det er tegnet 
barneforsikring på han, og innringer lurer på om hun bør melde fra til 
forsikringsselskapet. Hva kan hun i så fall regne med å få? 
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Svært mange av sakene som gjelder spørsmål om utbetaling gjelder barneforsikring. Når 
barnet blir sykt, kan det ta tid før en diagnose blir stilt og før det blir klarlagt hvilke 
konsekvenser sykdommen får for barnet. Mange foreldre er usikre på hvordan de bør gå 
frem og om de skal akseptere tilbudet de har fått av forsikringsselskapet. De lurer på om 
Rettighetssenteret kjenner til hva andre i samme situasjon har fått og er ofte redde for at de 
skal gå glipp av erstatning fordi det er noe de har oversett. Uten å kjenne forsikringsvilkårene 
og å gå nøye inn i saken, kan Rettighetssenteret kun gi generelle råd og tips. I enkelte 
tilfeller foreslår Rettighetssenteret å ta kontakt med advokat for å få en vurdering av tilbudet.  
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3.3 Sosiale tjenester 
 
3.3.1 Innledning 
 
I 2011 behandlet Rettighetssenteret 111 saker om sosiale tjenester; det vil si 27 flere saker 
enn året før. Dette utgjør en økning på 32 prosent. Sosiale tjenester er den fjerde største 
kategorien vi får henvendelser om. Prosentvis utgjør saker om sosiale tjenester 8,9 prosent i 
2011. Det er klart flest pårørende som henvender seg med spørsmål om sosiale tjenester 
(56 prosent), men brukere utgjør også en stor gruppe (22 prosent). 
 
I og med samhandlingsreformen har lovverket på sosialtjenesteområdet blitt forandret. Ny lov 
på området er fra 1. januar 2012 helse- og omsorgstjenesteloven. Tidligere var det imidlertid 
sosialtjenesteloven som regulerte kommunens plikter når det gjaldt sosiale tjenester. 
 
Innenfor kategorien er det særlig henvendelser om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 
avlastning, omsorgslønn og andre sosialtjenestespørsmål som har økt i 2011. Vi har derfor 
valgt å se nærmere på disse underkategoriene. 
 
 
3.3.2 Brukerstyrt personlig assistanse 
 
I underkategorien Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har det vært en økning i antall 
henvendelser på 58,8 prosent. BPA er en alternativ organisering av praktisk personlig hjelp 
for funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 
Med BPA kan hver enkelt styre sin egen hverdag og ha et aktivt liv. Funksjonshemmede med 
assistansebehov kan selv, innen de timerammer vedtaket angir, bestemme hvem som skal 
være assistenter, når assistansen skal utføres og hva assistenten skal brukes til. Barn kan 
også ha vedtak om BPA, men da er det en annen person som ivaretar arbeidslederrollen. 
Det samme gjelder for andre som ikke kan ivareta arbeidslederrollen selv, for eksempel 
utviklingshemmede. 
 
Nedenfor finner du eksempler på saker Rettighetssenteret har behandlet om BPA: 
 
2011/0031 Innringer forteller om en synshemmet som hadde 15 timer BPA i uken. Nå er 

de tatt fra henne av kommunen. 
 
2011/0115 Innringer har MS og spør om vilkårene for å få BPA. 
 
2011/0156 Innringer har fått redusert BPA fra 15 til 2 timer. Skjønner ikke at dette kan 

være riktig. Ønsker å klage. […] 
 
2011/0431 Innringer har 55 timer BPA i uken. Kommunen mener at assistentene ikke kan 

pålegges å jobbe bevegelige helgedager og derfor ikke kan gå inn i en turnus. 
Innringer kan ikke skjønne at dette kan være riktig, hun har jo like stort behov 
for bistand også på bevegelige helligdager. 

 
2011/0675 Innringer forteller om en kamerat som er i ferd med å utvikle en 

dementlignende tilstand. Har åtte timer BPA i uken. Dette er nok til å få dekke 
praktisk hjelp i hjemmet, men trenger også hjelp til komme seg ut. Er mye 
deprimert og isolert. Lurer på om han har rett til flere timer BPA. 

 
2011/0852 Vedkommende som tar kontakt trenger forslag til advokat. Ønsker bistand til å 

klage på vedtak fordi hun har fått sin BPA-ordning kraftig redusert. I tillegg til 
at hun får færre timer totalt så vil kommunen også organisere hjelpen som 
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tradisjonell praktisk bistand og støttekontakt. Vedkommende som tar kontakt 
er ung og student, og vil ikke kunne gjennomføre studiene samt leve et aktivt 
og uavhengig liv uten BPA. Kommunen treffer også nytt vedtak hvert halvår, 
noe som skaper liten forutberegnelighet. Lurer på om Rettighetssenteret har 
advokat å foreslå.   

 
 Vedkommende tar på nytt kontakt med Rettighetssenteret. Opplyser at 

helsetilstanden har forverret seg siden hun første gang fikk vedtak om BPA. 
Kommunen har blant annet brukt følgende begrunnelse for å redusere 
tjenestetilbudet: "Generelt i våre vurderinger om dekning av hjelpebehovet 
utenfor hjemmet for yngre brukere, har vi en praksis i X kommune på å tildele 
ca. ti timer i uken. Dette blir vurdert fra kommunen som forsvarlig dekning av 
bistand til aktivitet utenfor hjemmet". Innringer kan ikke skjønne at kommunen 
ikke må foreta en individuell vurdering, men bare kan bruke en slik standard 
begrunnelse. 

 
2011/0940 Innringer har epilepsi. Hun har behov for praktisk bistand og har søkt om BPA, 

men har fått avslag. Kommunen viser til at hun har samboer som kan hjelpe. 
[…] 

 
2011/1014 Innringer sin sønn har BPA. Har spørsmål om det er bruker selv som velger 

assistent, eller om kommunen kan bestemme hvem som skal ansettes. […] 
 
2011/1015 Vedkommende som tar kontakt har lammelser i ben og armer. Har vært i 

kontakt med kommunen angående BPA. Har behov for hjelp til å ta seg av 
barnet sitt. Kommunen mener at barnets far må ta all foreldrepermisjonen og 
at han så må tilpasse jobben sin. Kommunen sier at så lenge fars 
"omsorgsevne er normal" så har ikke mor rett til hjelp. Lurer på hvilke 
rettigheter de har. 

 
2011/1156 Saken gjelder kvinne med BPA som har fått redusert antall timer fra 16 til 9. 

Dette skaper store problemer for henne, det vil ikke dekke hennes behov for 
bistand. Dessuten er det vanskelig å finne en assistent som vil jobbe så lite. 
Hun har foreløpig kun fått en muntlig begrunnelse om at reduksjonen skyldes 
at hun ikke har vikarordning og at hun ikke kan være arbeidsleder. Er dette 
holdbare argumenter? Hva kan hun gjøre? […] 

 
2011/1372 Saken gjelder henvendelse fra sosionom på vegne av familie med et alvorlig 

sykt barn. Det er innvilget BPA til tilsyn med barnet/avlastning. Dette fører til at 
assistenten sitter med barnet slik at mor får ledig tid til husarbeid. Kan mor 
bestemme at de skal dele praktisk bistand/tilsyn med barn 50/50? 

 
Sakene viser at det er ulike spørsmål om BPA. Flere tar kontakt angående vilkårene for å få 
BPA. De skal for eksempel skrive en søknad om praktisk bistand organisert som BPA, og 
lurer på om Rettighetssenteret har momenter å komme med som det kan være viktig å få 
frem i en søknad. Noen beskriver sin situasjon og lurer på om de kan ha rett til BPA. Andre 
har vært i kontakt med kommunen angående BPA og fått informasjon som de synes er 
mangelfull, eller som også viser seg å være feil. De ønsker å få informasjon om ordningen 
fra noen utenfor kommunen. 
 
Mange tar kontakt angående omfanget av BPA-ordningen. Noen har ikke fått innvilget det 
antall timer de har søkt om. Andre opplever å ha fått en forverring av helsetilstanden, og 
dermed behov for flere timer BPA. De har søkt om flere timer, men fått avslag. Atter andre 
opplever at kommunen reduserer timeantallet med BPA uten at behovet for praktisk bistand 
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har blitt tilsvarende redusert. Dette oppleves som svært frustrerende og mange trenger råd 
og veiledning i forbindelse med klage på vedtak. 
 
Organisering av BPA-ordningen er også et tema flere har spørsmål om. De lurer for 
eksempel på hva en assistent kan gjøre. Noen har spørsmål i forbindelse med ansettelse av 
assistent, for eksempel om de selv velger hvilken assistent de ønsker å ansette.  
 
 
3.3.3 Avlastning 
 
Når det gjelder avlastning har det fra 2010 til 2011vært en økning på 33 prosent.  Avlastning 
er en tjeneste som skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Tjenesten skal gi pårørende 
nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Den skal gi mulighet til å delta i de vanlige 
samfunnsgoder og aktiviteter. Avlastning kan organiseres på ulike måter. Den kan for 
eksempel gis i private hjem, i særskilte kommunale tiltak, eller ved at omsorgspersonen 
frigjøres ved at andre i perioder overtar omsorgen i hjemmet. Det er viktig at 
avlastningstilbudet tilpasses individuelt, og at både den som gir og mottar omsorgen tas med 
i planleggingen og utformingen av avlastningstilbudet. Avlastning er en tjeneste som ikke 
erstatter, men ytes i tillegg til tjenester til den som har behov for omsorgen. Avlastning skal 
være gratis. 
 
Nedenfor finner du eksempler på saker Rettighetssenteret har behandlet om avlastning: 
 
2011/0027 Innringer har en sønn med autisme. Innvilget avlastning, men kommunen 

klarer ikke å skaffe avlastning. Har han rett til å få utbetalt penger isteden, slik 
at han selv kan betale for avlastning? 

 
2011/0067 Saken gjelder mann på 22 år med ervervet hjerneskade etter en trafikkulykke. 

Han bor hjemme hos sin mor og er jevnlig på avlastning. Han er ikke fornøyd 
med tilbudet han får når han er på avlastning da alle de andre som er der har 
andre/større hjelpebehov enn han. Mor er usikker på om dette er det rette 
tilbudet. Han vil ikke ha privat avlaster ettersom ulykken han ble utsatt for 
skjedde i forbindelse med privat avlaster. Innringer lurer på hva hun kan kreve 
av avlastningstilbudet og om vi vet om andre tilbud. […]  

 
2011/0268 Vedkommende som tar kontakt jobber i barnevernet i en kommune. Han 

hjelper en familie med barn på 15 år som har Downs syndrom. De har tidligere 
hatt en uke sommeravlastning. Har nå fått beskjed om at de må betale for 
avlastning selv. Lurer på om Rettighetssenteret har tips å komme med. 

 
2011/0303 Saken gjelder gutt på ti år med Downs syndrom. Mor er aleneforsørger og har 

søkt om avlastning. Dette er innvilget, men kun i en avlastningsbolig sammen 
med andre med andre behov, og tilbudet tilfredsstiller ikke guttens behov. 
Fordi hun ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet kommunen har, har hun i stedet 
søkt om økonomisk støtte til å ta med ledsager på ferietur. Dette har hun og 
andre fått før, men nå er det avslag. Innringer ønsker råd og veiledning. 

 
2011/0307 Saken gjelder kvinne som er aleneforsørger for fem barn. Tre av disse har 

diagnoser. […] Kvinnen får avlastning fra kommunen etter sosialtjenesteloven 
for de barna som har en diagnose. For de to andre måtte hun ta kontakt med 
barnevernet for å få avlastning. Hun har behov for at alle barna er ute av huset 
samtidig for å få reell avlastning. Det er komplisert å ha to ulike kontorer å 
forholde seg til. Barnevernet vil spare penger og begrunner at det er barnets 
beste å være mest mulig hjemme. Mor ønsker at vedtakskontoret 
(sosialtjenesten) skal ta hånd om all avlastning og har søkt om dette. 
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Kommunen har nå brukt halvannet år på saksbehandlingen av denne 
søknaden og hun har nå fått varsel om at det vil bli avslag. Innringer vet at 
kommunen er redd for at det vil skape presedens og at ansvar skal bli 
skjevfordelt mellom sosialtjeneste og barnevern også i andre saker senere. 
Innringer kan ikke forstå hvorfor ikke hele familien kan få hjelp etter en og 
samme lov. Ber om råd og veiledning. 

 
2011/0411 Vedkommende som tar kontakt er pårørende til barn på 15 år med en 

diagnose som medfører utviklingshemming. Barnet kan ha aggressiv og 
utagerende atferd. Mor er alene om omsorgen. Mor er utslitt. Har noe 
regelmessig avlastning, men har søkt om tre ukers ekstra avlastning til 
sommeren. Har nå fått et vedtak hvor det kun innvilges en uke 
sommeravlastning. Begrunnelsen som gis for delvis avslag er som følger:  
 
"Det vises til bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2011 av xx.xx.xx hvor det ble 
besluttet at sommeravlastning for 2011 skal reduseres fra 2 til 1 uke. Dette vil 
gjelde alle brukere som tidligere har vært innvilget 2 ukers ekstra 
sommeravlastning. På bakgrunn av dette innvilges søknad om 
sommeravlastning delvis, med 1 ukes ekstra avlastning til juli 2011. Dette 
vurderes å være et tilstrekkelig og forsvarlig omfang av avlastning."  
 
Innringer lurer på hva hun bør gjøre. 

 
2011/0602 Innringer har vedtak om støttekontakt og avlastning for sin sønn. Etter at 

kommunen traff vedtakene har de ikke gjort noe for å oppfylle innholdet i 
vedtakene. Sier bare at de ikke klarer å skaffe avlaster/støttekontakt. Innringer 
har funnet et avlastningssted. Dette mener kommunen er for dyrt og tilbyr nå 
et annet sted. 

 
2011/0954 Saken gjelder henvendelse fra sosionom som bistår familie i klagesak. 

Familien har en ni år gammel gutt med autisme. De har også flere andre barn. 
Gutten har utagerende aggressiv atferd. Innringer mener at foreldrene er 
svært slitne, men at også søsknene hans er svært utsatt. Foreldrene har søkt 
om avlastning, men fått avslag fra bydelen med den begrunnelse at han bør 
være mest mulig hjemme når han er så liten, det vil si at det er best for barnet 
å være mest mulig hjemme. Bydelen mener at da de var på hjemmebesøk, 
taklet far sønnen på en utmerket måte. Innringer mener begrunnelsen fra 
bydelen er håpløs og vil gjerne diskutere saken med Rettighetssenteret. 

 
2011/1104 Vedkommende som tar kontakt er mye plaget av migrene. Hun har ofte anfall 

på kvelder og i helger, og klarer da ikke å ta seg godt nok av datteren. Hun er 
alenemor og lurer på om hun kan ha rett til noen form for bistand, for 
eksempel avlastning.  

 
2011/1222 Innringer er fostermor for et lite barn med autisme. Hun er innvilget kommunal 

avlastning, men ønsker privat avlastning hos en bestemt person som barnet 
har et bra forhold til. Kan de kreve dette? 

 
2011/1385 Saken gjelder familie med multifunksjonshemmet gutt på tre år. Familien har 

ett barn til og mor kan maksimalt jobbe 50 prosent. Foreldrene er svært slitne 
og det er søkt om avlastning. De får ikke det de har behov for på grunn av 
kapasitetsproblemer i kommunen.  Kommunen bruker ikke privat avlaster. 
Innringer ønsker råd og veiledning for klage. 

 
Sakene viser at enkelte tar kontakt og beskriver sitt behov. De lurer på om de kan ha rett til  
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en eller annen form for hjelp fra kommunen. Ut fra beskrivelsen som gis kan avlastning være 
den rette tjenesten å søke om. 
 
Manglende gjennomføring av vedtak er også noe vi får en del henvendelser om. Enkelte har 
vedtak om avlastning, men kommunen gjør ikke nok for å skaffe avlaster. De får altså et 
vedtak på papiret, men det skjer ikke nok for å få vedtaket gjennomført i praksis. Det hjelper 
ikke å ha rett hvis du ikke i tillegg faktisk får retten oppfylt.  
 
Flere tar også kontakt og har spørsmål om innholdet eller kvaliteten på avlastningen. Det kan 
være at de mener tilbudet ikke er godt nok individuelt tilpasset, eller at kvaliteten på tilbudet 
er for dårlig. Noen kommuner tilbyr bare avlastning i kommunal bolig, ikke privat avlastning 
hos for eksempel en person som kjenner godt til den som er på avlastning. 
 
Den ene saken ovenfor, sak 2011/0954, viser også at kommunen feilaktig bare legger vekt 
på hva de mener er barnets beste. Det hjelper ikke at det er barnets beste å være mest 
mulig hjemme hvis det resulterer i at de som yter omsorgen blir helt utslitt, noe som på sikt 
kan resultere i at de blir så slitne at de ikke klarer å ta vare på barnet sitt i det hele tatt. 
Avlastning er som nevnt en tjeneste som skal hindre utmattelse hos den som yter omsorgen, 
og det er feil ikke å legge vekt på denne personens behov for tjenesten. 
 
Enkelte saker viser også kommuner som mener de ikke har kapasitet til å innvilge avlastning. 
I den ene saken, sak 2011/1385, sier kommunen at de ikke benytter seg av privat avlaster, 
og at de ikke har ledig kapasitet innenfor det tilbudet kommunen har. I andre saker ser vi at 
kommunen enten helt konkret avslår med å vise til at kommunen har dårlig økonomi, eller en 
økonomisk begrunnelse forsøkes pakket inn i andre argumenter. Dette er svært uheldig 
siden kommunenes økonomi alene ikke er god nok grunn til å avslå en søknad. Hvis en 
person fyller vilkårene i sosialtjenesteloven § 4-3 har vedkommende krav på en av 
tjenestene i sosialtjenesteloven § 4-3 bokstav a-d. 
 
 
3.3.4 Omsorgslønn 
 
Henvendelser om omsorgslønn har hatt en økning på 46 prosent fra 2010 og til 2011. 
Omsorgslønn er kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for 
personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. 
Hovedformålet med omsorgslønn er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i 
dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. En 
forutsetning for å motta omsorgslønn er at omsorgsarbeidet foregår i eget hjem. Det er ingen 
øvre aldersgrense for å motta omsorgslønn. Omsorgslønn skiller seg fra de andre tjenestene 
i sosialtjenesteloven § 4-2 ved at den enkelte ikke har rettskrav på ordningen, men 
kommunen har en plikt til å ha ordningen, og det må settes av tilstrekkelige midler til 
ordningen på det kommunale budsjettet.  
 
Nedenfor finner du eksempler på saker Rettighetssenteret har behandlet om omsorgslønn: 
 
2011/0273 Innringer søkte for åtte måneder siden om omsorgslønn. Kommunen har ennå 

ikke behandlet saken. Vil heller ikke opplyse om når saken vil bli behandlet. 
Hva gjør han? […] 

 
2011/0342 Saken gjelder mor til to barn på tretten og tre år, begge med kroniske 

sykdommer. Begge barna trenger tett oppfølging. Innringer er i full jobb, men 
dette lar seg ikke kombinere med å ha omsorg for syke barn, og hun har nå 
sagt opp jobben. Hun håper at hun på sikt kan finne en jobb hvor hun kan 
jobbe 60-80 prosent. Hun lurer på om det finnes noen ordninger som kan 
kompensere for tapt arbeidsinntekt nå når hun ikke er i arbeid? […] 
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2011/0517 Innringer har en tenåringssønn med Asperger syndrom som går i niende 

klasse. Fikk tildelt 20 timer med støttekontakt i uken. Tok mange uker før dette 
var på plass.  Da støttekontakten er opptatt blir det ofte bare to til tre timer i 
uken. Lurer på om de kan de få omsorgslønn for resten av timene? 

 
2011/0682 Vedkommende som tar kontakt er pårørende til barn med AD/HD og lurer på 

ulike rettigheter. Har søkt om hjelpestønad og omsorgslønn. De har fått 
innvilget hjelpestønad, men ikke omsorgslønn. Lurer på om de har rett til 
omsorgslønn. 

 
2011/0762 Innringer har omsorg for en multifunksjonshemmet jente på seks år. Har 14 

timer omsorgslønn i uka. Har også pleiepenger og hjelpestønad. Barnet er 
svært hjelpetrengende. Mener 14 timer er for lite. 

 
2011/0842 Innringer sin sønn har autisme. Har søkt om omsorgslønn, men fått avslag 

Lurer på om vi har tips å komme med til klagen. 
 
2011/1172 Innringer har en datter på 20 år som er psykisk utviklingshemmet. Innringer 

jobber full stilling. Har omsorgslønn og avlastning, men omsorgslønnen 
strekker ikke til. Bruker mye mer tid enn omsorgslønnen dekker. 

 
2011/1321 Saken gjelder henvendelse fra Den uavhengige sosialhjelpen (DUS) som 

hjelper en kvinne som er hjelpeverge for sin bror. Broren som har en 
hjerneskade bor sammen med henne og deres felles mor. Moren mottar 
omsorgslønn for 15 timer, selv om de har full omsorg for han. Innringer synes 
dette er lite og skjevt fordelt. Er det mulig at flere hjelpere mottar 
omsorgslønn? Har søsteren krav på omsorgslønn i tillegg til morens 
omsorgslønn, eller bør moren be om å få mer omsorgslønn? 

 
2011/1386 Saken gjelder familie med multifunksjonshemmet gutt på tre år. Familien har 

ett barn til og mor kan maksimalt jobbe 50 prosent. Hun har fått innvilget 15 
prosent omsorgslønn, men mener at det er altfor lite. Innringer ønsker råd og 
informasjon i forbindelse med klage. 

 
Sakene viser at flere tar kontakt for å få generell informasjon om ordningen med 
omsorgslønn. Noen beskriver situasjonen de er i, at de har omfattende omsorgsoppgaver, og 
lurer på om de kan ha rett til en eller annen form for kompensasjon for den jobben de gjør. 
Noen har søkt om ordningen, men fått avslag og lurer på om Rettighetssenteret har råd å 
komme med i forbindelse med en klage. 
 
Andre som tar kontakt har fått innvilget omsorgslønn, men de mener at de har fått innvilget 
alt for få timer i forhold til de omsorgsoppgavene de faktisk har. Det er altså uenighet mellom 
kommunen og den som yter omsorgen, om omfanget av omsorgslønnen. 
 
Noen har spørsmål som er av mer praktisk betydning, for eksempel om rett til feriepenger for 
mottatt omsorgslønn, om omsorgslønn er likestilt med ordinær lønn, om det er mulig å få 
omsorgslønn hvis vedkommende har uførepensjon. 
 
 
3.3.5 Andre sosialtjenestespørsmål 
 
Samlekategorien Andre sosialtjenestespørsmål har hatt en vekst på 56 prosent. Denne 
kategorien inneholder saker som gjelder sosiale tjenester, men som ikke hører inn under 
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noen av de andre underkategoriene. Det er derfor svært ulike henvendelser som har blitt 
registrert her. 
 
Sakene nedenfor viser noen av disse sakene: 
 
2011/0093 Innringer er venninne med en med ALS. Nå skal de møte kommunen for å se 

på fremtidig tjenestetilbud. Kommunen ønsker at hun flytter på institusjon. 
Brukeren ønsker absolutt ikke å flytte, men vil bli boende i eget hjem med 
nødvendige tjenester i hjemmet. Innringer lurer på om hun har krav på å få 
nødvendige tjenester der hun bor. 

 
2011/0272 Vedkommende som tar kontakt er pårørende til mann med en alvorlig sykdom. 

Han kan ikke lenger bo hjemme da ektefellen ikke klarer dette. Først leide han 
en leilighet i tilknytning til et sykehjem, nå bor han på institusjon. Lurer på om 
hun kan kreve å få bidrag fra kommunen til å vedlikeholde det som i 
utgangspunktet er familiens felles hjem. Han har på grunn av det han betaler 
for oppholdet ikke midler til det. 

 
2011/0727 Saken gjelder henvendelse fra sosionom som lurer på hva som er hjemmel for 

at personer med bistand etter lov om sosiale tjenester kan be om 
forhåndstilsagn/vurdering av tjenester fra tilflyttingskommunen dersom de 
vurderer å flytte til en annen kommune. 

 
2011/0948 Saken gjelder gutt på syv år med autisme og utviklingshemming. Mor er utslitt 

og har søkt om barnebolig for gutten. De har foreløpig kun fått muntlig beskjed 
om avslaget av saksbehandler som sa at "du kan klage, men avslaget vil bli 
opprettholdt og saken vil gå til Fylkesmannen". Fastlegen har fått opplyst på 
telefon at avslaget handler om økonomi i bydelen.  

 
Innringer stusser over at bydelen uten å ha sett klagen fra mor, sier allerede 
på forhånd at avslaget vil bli opprettholdt. Innringer mener at dette tyder på at 
saken ikke har blitt behandlet individuelt. Sosionom ved barnehabiliteringen og 
fagkonsulent ved habiliteringssenter skal skrive støtteskriv til klagen og ønsker 
å avklare om ikke dette er i strid med god forvaltningsskikk, og om de bør si 
noe om det i støtteskrivet/klagen. 

 
2011/1196 Innringer sin sønn tilbys av kommunen plass i en bolig med bemanning. Selv 

ønsker de at han skal ha egen bolig. Kommunen vil ikke ha møter med dem. 
Lurer på om gutten har rett til å bo i egen bolig, eller om kommunen kan tvinge 
han til å bo på institusjon. 

 
Det er noen typer problemstillinger som går igjen innenfor denne samlekategorien. Et typisk 
eksempel er spørsmål knyttet til flytting hvor kommunen ønsker å flytte bruker på institusjon, 
men bruker ønsker å bli boende i eget hjem med nødvendige tjenester i hjemmet. Flere tar 
kontakt for å få vite om kommunen har hjemmel for å tvangsflytte den det gjelder, og hvilken 
hjelp han eventuelt kan forvente å få i eget hjem hvis han kan bli boende hjemme. Det er 
også enkelte som tar kontakt fordi de er misfornøyd med det tilbudet de får i kommunen og 
lurer på om Rettighetssenteret har kommuner å anbefale å flytte til. 
 
Flere tar kontakt og lurer på hvilke regler som gjelder for betaling under opphold på 
institusjon. Problemet oppstår der bruker bor på institusjon med den egenbetalingen det 
innebærer, samtidig som bruker har en annen bolig som det også påløper utgifter på. De 
som ringer Rettighetssenteret opplyser at de på grunn av egenbetalingen for oppholdet, ikke 
har penger til å betale utgifter som påløper egen bolig.  
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3.4 Helsetjenester 
 
I og med samhandlingsreformens har også lovverket på helseområdet blitt forandret. Ny lov 
på området fra 1. januar 2012 er helse- og omsorgstjenesteloven. Tidligere var det 
kommunehelsetjenesteloven som regulerte kommunens plikter på helseområdet, med blant 
annet regler om hvilke helsetjenester kommunene skulle ha, fastlegeordning, rett til 
nødvendig helsehjelp, rett til fornyet vurdering hos annen lege med fastlegeavtale, og om 
klagerett.  
 
Pasientrettighetsloven, nå pasient- og brukerrettighetsloven, inneholder rettighetene til 
pasientene både overfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, herunder 
bestemmelser om nødvendig helsehjelp, prioritering, fornyet vurdering, rett til informasjon, 
medvirkning, samtykke og klage.  
 
I medhold av pasient- og brukerrettighetsloven er det opprettet Pasient- og brukerombud i 
alle fylker. Ombudene er uavhengige og gir gratis informasjon og bistand i helse- og 
sosialsaker. Pasient- og brukerombudet dekker et stort rettshjelpsbehov, og det er grunn til å 
anta at henvendelsene til Rettighetssenteret på helse- og sosialområdet hadde vært 
betydelig høyere uten en slik ombudsordning. 
 
Rettighetssenteret har behandlet 87 saker om helse i 2011, en økning på 30 prosent fra året 
før. Saker om helsetjenester utgjør 7 prosent av alle saker i 2011. Antall saker om 
kommunehelsetjenesten har økt, mens antall saker om spesialisthelsetjenesten har gått ned.  
 
Det er omtrent like mange brukere (40 prosent) som pårørende (37 prosent) som henvender 
seg med spørsmål om helserettigheter.  
 
Nedenfor følger et utvalg av helsesakene som Rettighetssenteret har behandlet: 
 
2011/0068 Innringer forteller om en kvinne med MS. Hun må ha omfattende hjelp til stell 

og pleie flere ganger om dagen. Stell og kateterisering blir utført av en mannlig 
sykepleier. Kvinnen synes dette er flaut og nedverdigende og hun har spurt 
kommunen om å få bytte. De svarer at da mister hun også de andre 
tjenestene. Hvordan er lovverket? 

 
2011/0072 Innringer forteller om en kvinne som er psykisk utviklingshemmet. Bor i egen 

leilighet med tilsyn og oppfølging av foreldre. Hun får regelmessig oppfølging 
av et senter for sykelig overvekt og følges av foreldrene. Har foreldrene rett til 
dekning av tapt arbeidsfortjeneste? 

 
2011/0100 Innringer har en far som i mange år har hatt psykisk sykdom. Er nå på 

institusjon. […] Nå vil de skrive ham ut. Pårørende er redd for at han da vil ta 
sitt eget liv eller skade seg selv. Innringer lurer på hva de bør gjøre. 

 
2011/0350 Vedkommende som tar kontakt ringer angående en bekjent. Personen det 

gjelder har vært hos sin fastlege angående diverse problemer. Fastlegen har 
ikke tatt henne på alvor, hun har ikke blitt henvist videre. Lurer på hva hun kan 
gjøre. 

 
2011/0485 Saken gjelder kvinne med ME og clusterhodepine som har ført til at hun er 

sengeliggende og pleietrengende. Hun har behov for intravenøs væske. Etter 
mye om og men har bestillerkontoret i bydelen funnet ut at de ikke kan tilby 
det og at hun må på sykehus for å få slik type helsehjelp. Dette ønsker ikke 
innringer. Hun har kun fått et skriftlig svar med beskjed om at de ikke kan 
hjelpe henne, ikke et enkeltvedtak. Hva kan hun gjøre?  
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2011/0501 Saken gjelder eldre kvinne med psykisk sykdom og selvmordsforsøk bak seg. 
Hun ble etter utskrivelse fra sykehus, henvist til et distriktpsykiatrisk senter 
(DPS) som avviste henne fordi de mente at førstelinjetjenesten godt nok 
kunne i vareta hennes behov gjennom psykiatrisk team. Hun får nå 
hjemmesykepleie som deler ut medisiner. Psykiatrisk team i 
førstelinjetjenesten mente at hjemmesykepleien kunne tilby samtaler og at 
dette var godt nok. Hun har ikke søkt spesifikt om hjelp fra psykiatrisk team og 
har derfor heller ikke noe vedtak her, kun muntlig dialog.  

 
Innringer mener hjelpen kvinnen får, ikke er god nok. Innringer mener hun må 
til DPS som fastsatt ved utskrivelsen. Fastlegen har nylig henvist på nytt til 
DPS, som igjen avviste å hjelpe. Innringer har i tillegg tatt kontakt med 
poliklinikk for eldre som mente saken var for vanskelig og sammensatt til at de 
kunne bistå. Hvem kan hjelpe og hvordan skal man gå frem? 

 
2011/0701 Innringer forteller om en med MS som skal på opptreningsinstitusjon. Er 

innvilget 50 prosent BPA. Under oppholdet trenger hun assistent 100 prosent. 
Kommunen vil ikke dekke dette. Hvem har ansvaret? 

 
2011/0728 Innringer mener at kommunen bryter loven i forbindelse med vurdering og 

inntak til sykehjem. Hvordan gå frem for å skaffe innsyn i forvaltningsrutinene 
og antall klienter etc.? 

 
2011/0803 Vedkommende har vært i kontakt med oss tidligere angående sin sønn som er 

lam og rullestolbruker. Føler at det er vanskelig å kommunisere med 
hjemmetjenesten. Blir møtt med den holdningen at det er de som vet best. 
Viser seg også at det har blitt journalført at hjemmesykepleien har vært innom 
uten at de hadde vært der. Guttens foreldre var på besøk i den perioden, men 
hjemmesykepleien var ikke innom da. Avviksskjema blir ikke korrekt utfylt. 
Føler det tung å slite med kommunen alene. 

 
2011/0924 Innringer arbeider i BUP i en bydel. Saken gjelder gutt på 12 år som er født for 

tidlig, han er hjertesyk, har AD/HD og lettere psykisk utviklingshemming. 
Gutten bor hos mor, og har samvær med far. Mor har hatt nattevakt, 
avlastning, hjelpestønad og pleiepenger. Gutten får også tilbud fra BUP i 
bydelen. Gutten har store hjelpebehov, men nå har bydelen kuttet all hjelp til 
familien.  

 
Den medisinske situasjonen er slik at legene mener at han fortsatt har behov 
for nattevakt. Innringer kjenner til at bydelen har strammet inn kraftig 
økonomisk og frykter at de har tatt mer hensyn til økonomi enn faglige 
begrunnede behov i saken. Innringer opplyser at situasjonen er kritisk for mor 
og han er alvorlig bekymret for hennes psykiske helse. Hun er utslitt og orker 
ikke kjempe alene. Hvem kan bistå henne? 

 
2011/0981 Saken gjelder jente på to og et halvt år som har Downs syndrom. I tillegg har 

hun utlagt tarm og situasjonen er komplisert. Innringer forteller at det er 
vanskelig å få helsevesenet til å ta problemene på alvor. Mor begynner å bli 
svært sliten og har på toppen av det hele mistet jobben. Innringer sier at hun 
ikke orker å fortsette denne kampen i all evighet hvis kommunen skal fortsette 
å bagatellisere problemene. Hvis det skal fortsette slik ser de seg nødt til å 
flytte fra kommunen, men det er jo ikke noen garanti at en ny kommune er 
bedre. Innringer opplyser at hun kjenner til flere familier med barn med 
spesielle behov som har flyttet fra kommunen fordi kommunen generelt gir et 
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dårlig tjenestetilbud. Kan noen hjelpe? Mor orker ikke å ta kampen mot 
kommunen alene. 

 
2011/1025 Saken gjelder jente med AD/HD og tilknytningsforstyrrelse. Hun går hos BUP. 

De har fått medhold i klage hos Fylkesmannen, men BUP følger ikke opp og 
tidsbegrenser vedtakene oppad til seks måneder. De gir ikke veiledning for 
tilknytningsforstyrrelsen, bare AD/HD. Kan hun kontakte advokat? 

 
2011/1052 Innringer har brukt samme sykehus i mange år. Hun har nå flyttet og tilhører 

derfor et annet sykehus. Hun har fått beskjed om at hun ikke kan velge det 
gamle sykehuset da fritt sykehusvalg ikke gjelder for kronikere. Er dette riktig? 

 
2011/1207 Saken gjelder ung kvinne med psykisk sykdom som bor i bofellesskap. Hun 

har schizofreni og angst. Pårørende tar kontakt med Rettighetssenteret fordi 
de mener at kvinnen ikke får forsvarlig hjelp i boligen. Pårørende har ikke blitt 
involvert selv om hun neppe er samtykkekompetent. Hun har fått en forverret 
situasjon etter endring av medisin, men legen nekter å ta pårørende med på 
råd. Nå skal pårørende og hjelpeverge på møte og ønsker å få råd og 
veiledning av Rettighetssenteret  

 
2011/1232 Vedkommende som tar kontakt har flere ulike diagnoser. Behandling av den 

ene diagnosen kan virke negativt inn på en annen diagnose. Innringer ønsker 
at de ulike spesialistene skal samarbeide og snakke sammen. Har spørsmål 
om det finnes bestemmelser om tverrfaglig behandling.  

 
2011/1249 Innringer tar kontakt angående multifunksjonshemmet gutt som kommunen 

har overtatt omsorgen for. Bor i kommunal bolig. Gutten er mye syk, og er ofte 
alvorlig syk. Ansatte fra boligen er alltid med når gutten skal på sykehus fordi 
han ikke har språk og ikke selv kan gi uttrykk for sine ønsker og behov. Det er 
de ansatte i boligen som kjenner han best. Sykehuset har nå gitt uttrykk for at 
de ikke vil betale for å ha de kommunalt ansatte på sykehuset mens gutten er 
innlagt. Innringer kan ikke skjønne at det ikke er nødvendig med noen kjente 
på sykehuset for å kunne ivareta guttens behov. Lurer på hva de bør gjøre. 

 
2011/1257 Innringer har MS, alvorlig grad. Er avhengig av å ha med seg ledsager i 

drosjen når han skal på sykehus eller til lege. Lurer på hvem som har ansvar 
for å skaffe ledsager hvis han ikke selv klarer å skaffe det. 

 
2011/1373 Saken gjelder mann med alvorlig og langkommet form for MS. Han har lenge 

fått hjelp fra hjemmesykepleien og det er et stort antall mennesker som 
kommer hjem til dem. Mannen klarer ikke å forholde seg til alle disse 
menneskene, i tillegg til at de ofte har med studenter og elever. De har derfor 
sendt brev til kommunen om at de ikke samtykker til at studenter kommer på 
toppen av alle andre. Nå har de fått brev fra leder om at de ikke tar hensyn til 
dette ønsket fordi de har administrative utfordringer å ta hensyn til. Har han 
ikke rett til å reservere seg? Forøvrig er den individuelle planen innvilget for ett 
år siden, men ikke igangsatt. 

 
2011/1379 Henvendelsen gjelder en kvinne som skal føde et barn med alvorlig hjertefeil. 

Av den grunn må hun legges inn på sykehuset fire uker før fødsel, og 
oppholdet vil vare til ca. tre uker etter fødsel. Hun har fått beskjed fra 
sykehuset om at hun vil få dekket alle utgifter til opphold på pasienthotell, men 
at mannen først vil få dekket etter fødsel fordi han ikke regnes som far før 
barnet er født. Har vært i kontakt med Pasientreiser som opplyser at begge 
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foreldrene vil få dekket reise og opphold både før og etter fødsel. Lurer på om 
Rettighetssenteret kan bekrefte hva som er riktig. 

 
Mange av sakene til Rettighetssenteret om helse, er spørsmål om nødvendig helsehjelp. De 
mener at de selv eller pårørende ikke har fått den hjelpen de trenger, enten det dreier seg 
om omfang eller kvalitet, og lurer på hva som kan gjøres. Flere beskriver en opplevelse av 
ikke å bli tatt på alvor når de beskriver sine plager. Rettighetssenteret informerer i slike 
tilfeller blant annet om retten til fornyet vurdering, rett til å bytte fastlege og til å klage. Mange 
kvier seg imidlertid for å klage når det gjelder helsepersonell som de vil være avhengig av i 
framtiden.  
 
En del henvendelser er også knyttet til spørsmål om informasjon, medvirkning og samtykke 
under utøvelse av helsehjelpen, eller om forvaltningsrettslige spørsmål knyttet til 
saksbehandling og vedtak. 
 
Noen henvendelser handler om samarbeid som ikke fungerer eller at etater fraskriver seg 
ansvar, enten det gjelder mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten eller 
tverrfaglig samarbeid spesialister imellom. Rettighetssenteret har blant annet fått flere 
henvendelser med spørsmål om behov for kommunale tjenester under opphold i 
spesialisthelsetjenesten, for eksempel behov for avlastning for pårørende eller BPA. Det kan 
dreie seg om tilfeller hvor begge etater er enige i at behovet er der, men ingen av dem vil ta 
ansvaret for kostnaden. 
 
Flere har også spørsmål om dekning av utgifter ved reise til og fra helsehjelp, både for seg 
selv og sine pårørende, herunder også spørsmål om muligheter for å få dekket tapt 
arbeidsfortjenesten. 
 
  



 
FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

30 

3.5 Diskriminering 
 
Rettighetssenteret registrerer som nevnt saker etter hovedområder og underområder. I 
databasen kan det i tillegg registreres om saken har å gjøre med andre tverrfaglige tema. Et 
av disse er diskriminering og manglende tilgjengelighet. Diskriminering og tilgjengelighet har 
vært et tema i 31,5 prosent av saker med tverrfaglige problemstillinger. 
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft i 2009. Rettighetssenteret får 
henvendelser fra personer som ønsker generell informasjon om loven og fra personer som 
mener de har opplevd diskriminering og ønsker råd for hva de kan gjøre. Noen henvendelser 
kommer fra enkeltpersoner som har opplevd diskriminering, mens andre kommer fra 
organisasjoner eller fylkes-FFO.  
 
En av sakene Rettighetssenteret har arbeidet med er Postens praktisering av vilkåret om 
signatur ved henting av sendinger som sendes rekommandert ved Personlig Mottakingsbevis 
(PUM). Postens PUM-tjeneste innebærer at Posten påtar seg kundekontrollen på vegne av 
finansinstitusjonene og andre foretak som omfattes av hvitvaskingsloven. FFO fikk kjennskap 
til at Posten hadde en praksis som innebar at personer som fysisk ikke er i stand til å skrive, 
ikke fikk hentet PUM-sendingen, men ble henvist til hjelpeverge ordningen. FFO klaget 
Posten inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i april 2010 med påstand om 
diskriminering. 

I oktober 2011 kom uttalelsen fra LDO om at Postens praktisering av vilkåret om skriftlig 
signatur ved henting av rekommanderte sendinger er i strid med forbudet mot indirekte 
diskriminering i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4. Selv om det var Posten Norge 
som var klaget inn for ombudet, vil uttalelsen få betydning for finansforetak som omfattes av 
hvitvaskingsloven, som fører kundekontroll selv, og som praktiserer kravet til signatur på 
tilsvarende måte som Posten. 
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3.6 Hvem henvendte seg til oss i 2011 og hva lurer de på? 

3.6.1 På vegne av seg selv eller andre?  

 
Hvem som henvender seg til Rettighetssenteret og hva de spør om, er stort sett ganske 
uforandret fra år til år. Ut fra statistikken synes den typiske innringer å være en kvinne 
mellom 20 og 67 år fra Oslo eller Akershus. Hun har en somatisk sykdom og ringer på egne 
vegne med spørsmål om trygd, som regel om uførepensjon. 
 
Funksjonshemmede og kronisk syke selv, samt deres pårørende utgjør til sammen 83,1 
prosent av de som henvendte seg til Rettighetssenteret i 2011. De har blitt henvist fra 
medlemsorganisasjonene eller har funnet kontaktinformasjonen på annen måte.  
 
Det er verdt å merke seg at det er flere henvendelser fra tjenesteapparatet/myndigheter enn 
fra ansatte i FFOs medlemsorganisasjoner. Henvendelsene fra tjenesteapparat og 
myndigheter dreier seg ofte om offentlig ansatte som ønsker informasjon om hvilke regler 
som gjelder på andre fagområder enn det de selv arbeider med, for eksempel sosionomer 
eller koordinatorer.  
 
Samlekategorien Andre grupper utgjør for eksempel henvendelser fra venner, 
verger/hjelpeverger, fjernere familiemedlemmer, naboer, advokater, studenter og alle andre 
som faller utenfor de øvrige gruppene.  
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3.6.2 Hva spør de ulike gruppene om? 

 
Alle grupper har flest spørsmål om trygd. Unntaket gjelder for henvendelser fra fylkes-FFO, 
hvor det er klart flest henvendelser om fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet. 
 
46 prosent av alle saker fra brukere er om trygd. Brukerne henvender seg for øvrig 
hovedsakelig om økonomi og skatt (20 prosent), deretter følger arbeid (8 prosent), helse (6 
prosent), fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet (5 prosent), oppvekst og utdanning (4 
prosent) og sosiale tjenester (4 prosent). 
 
I tillegg til trygd (26 prosent), henvender pårørende seg ofte om oppvekst og utdanning (21 
prosent). Pårørende henvender seg også i stor grad om sosiale tjenester (15 prosent). 
 
FFOs medlemsorganisasjoner henvender seg nesten like ofte om trygd (24 prosent) som om 
oppvekst og utdanning (22 prosent). Økonomi og skatt er tredje største kategori (17 prosent). 
Tjenesteapparat/myndigheter henvender seg hovedsakelig i saker om trygd (28 prosent), 
sosiale tjenester (17 prosent) og oppvekst og utdanning (13 prosent). 
 
Fylkes-FFO henvender seg hovedsakelig om fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet (62 
prosent). Samlekategorien Andre henvender seg hovedsakelig om trygd (21 prosent), fritid, 
kommunikasjon og tilgjengelighet (15 prosent) og sosiale tjenester (14 prosent). 

 

Grafen illustrer hva de ulike gruppene spør om, men ikke den prosentvise fordelingen gruppene 

imellom. 
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3.6.3 Hvem saken gjelder? 

 
Dersom det fremkommer av samtalen eller e-posten, registreres kjønn og alder på den som 
saken gjelder, samt hvilken funksjonsnedsettelse vedkommende har. En overvekt, 39 
prosent, av sakene Rettighetssenteret får, gjelder kvinner over 20 år, mens 25,8 prosent av 
sakene gjelder menn over 20 år. Saker som gjelder barn og unge under 20 år utgjør 24,8 
prosent. 
 
I 126 saker (10,1 prosent) er kjønn og alder ukjent eller det gjelder en helt generell 
problemstilling og alder derfor ikke er relevant. 
 
Av de sakene hvor diagnosen er kjent, er det flest saker hvor det opplyses at vedkommende 
har en somatisk sykdom. Kognitiv funksjonshemming som AD/HD, Tourettes syndrom og 
autisme, utgjør også en betydelig andel. 
 

3.6.4 Hvor ringer de fra? (Fylkesvis fordeling) 
 
Ny funksjon for sending av e-post gjør at vi i større grad enn før får informasjon om hvilket 
fylke saken gjelder. Av 1245 saker er 851 blitt registrert med fylke. I 393 saker, det vil si ca. 
30 prosent, er det ikke opplyst hvilket fylke saken gjelder. Dette er enten fordi fylket er ukjent 
eller fordi det gjelder en helt generell henvendelse. Nedenfor finner du en oversikt over 
fordelingen fylkene imellom.  
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Rettighetssenteret får klart flest henvendelser fra Oslo og Akershus. Totalt utgjør disse 
fylkene 37 prosent av alle henvendelsene som har blitt registrert med fylke. Det er ikke 
unaturlig at Rettighetssenteret får mange henvendelser fra fylker med stor befolkningstetthet, 
men også andre faktorer kan spille inn, for eksempel kunnskap om Rettighetssenteret. Det er 
færrest saker fra Sogn- og Fjordane, Nord-Trøndelag og Aust-Agder.  
 
Fra 2010 til 2011 har det vært en økning i antall henvendelser fra fylkene Akershus (130 
saker i 2011 mot 88 saker i 2010), Møre- og Romsdal (53 saker i 2011 mot 33 saker i 2010), 
Nordland (49 saker i 2011 mot 19 saker i 2010) og Oslo (191 saker i 2011 mot 174 saker i 
2010). Det er uklart i hvilken grad det er en reell økning fra disse fylkene eller om økningen 
skyldes ny funksjon for sending av e-post som gjør at det alltid opplyses om hvilket fylke 
saken gjelder. Fra fylkene Aust-Agder og Telemark har antall henvendelser gått noe ned.  
 
Av alle fylker er det Akershus som er på topp når det gjelder totalt antall saker om trygd. 
Rettighetssenteret har behandlet 58 trygdesaker fra Akershus, over to og en halv ganger så 
mange som året før. Det er nest flest saker om trygd fra Oslo (50 saker) og fra Hordaland (23 
saker). Sammenlignet med 2012 har antall saker om trygd også økt fra Nordland. Fra 
Telemark har derimot saker om trygd blitt redusert relativt kraftig. 
 
Tabellen på neste side viser hvordan sakene fordeler seg på fylkene, men tar ikke høyde 
variasjoner i totalt antall henvendelser fra hvert enkelt fylke. Det flere fylker hvor det ikke er 
henvendelser innenfor alle kategorier. 
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3.6.5 Rådgivning 
 
Telefontjenesten er Rettighetssenterets primærtjeneste, men stadig flere ønsker skriftlig 
informasjon, særlig tilbakemelding på e-post. En del ønsker å ha svaret skriftlig, og tar derfor 
kontakt på e-post. Men det er også grunn til å tro at flere tar kontakt på e-post enn tidligere 
som en følge av de reduserte åpningstidene. Ved å benytte seg av e-post kan de ta kontakt 
uavhengig av åpningstid. 
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4 Øvrige oppgaver i 2011 

4.1 Foredrag 
 
Rettighetssenteret har et mål om å nå ut med generell informasjon om rettigheter til brukere, 
organisasjoner og det tjenesteapparatet brukerne kommer i kontakt med. Dette gjør vi blant 
annet ved å holde foredrag, men i det siste har vi dessverre hatt begrenset kapasitet til dette 
 
I 2011 fikk Rettighetssenteret 26 henvendelser om å holde foredrag eller andre 
presentasjoner, og har hatt anledning til å holde sju eksterne foredrag innenfor ulike temaer.  
 
I januar holdt Rettighetssenteret foredrag for sosionomer i habiliteringstjenester og 
institusjoner i Helse Sørøst om forslag til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov. I april 
holdt Rettighetssenteret et foredrag om Rettighetssenteret og rettigheter generelt for 
Foreningen for hjertesyke barn. I forbindelse med at FFO fikk besøk av en delegasjon fra 
den tyske forbundsdagen var Rettighetssenteret med på å presentere FFO, samt gi en 
oversikt over funksjonshemmedes rettigheter i Norge og aktuelle utfordringer i norsk rett. 
 
I september snakket Rettighetssenteret om pårørendes rettigheter på kurs i regi av Bikuben. 
I november presenterte Rettighetssenteret seg selv og sakene som kommer inn til senteret 
for Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), og for Støtteforeningen for kreftsyke 
barn, samt at vi holdt foredrag om ny helse- og omsorgstjenestelov for Autismeforeningen. I 
tillegg har FFO holdt foredrag på interne FFO arrangement, herunder på Kommune- og 
fylkeskonferansen hvor vi presenterte årsrapporten for 2010 og på FFOs smågruppeforum 
under FFOs kongress i november 2011 hvor tema var den nye helse- og 
omsorgstjenesteloven. 
 

4.2 Jungelhåndboka  
 
Jungelhåndboka ble første gang utgitt i 2004. Hvert år gir FFO og 
Rettighetssenteret ut en revidert utgave av boka. Boka gir en enkel 
oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i 
”paragrafjungelen” for å finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål. 
Boka er skrevet av Tove Eikrem, og er også tilgjengelig på FFOs 
nettsider og som lydbok i Daisy-format. 
 

4.3 Rettspolitikk 
 
De ansatte på Rettighetssenteret skriver høringsuttalelser, men gir også andre innspill til det 
offentlige.  
 
I 2011 har Rettighetssenteret arbeidet mye med ny helse- og omsorgstjenestelov og 
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, samt endringer i forskrifter med hjemmel i disse 
lovene. Rettighetssenteret har også arbeidet med høringssvar til forslag til endringer i 
kommunelova og enkelte andre lover.  
 
I tillegg til høring om samhandlingsreformen, har Rettighetssenteret deltatt på to 
komitéhøringer på Stortinget; i Justiskomiteen om helhetlig gjennomgang av brudd på 
lovfestede rettigheter og i Arbeids- og sosialkomiteen om endring av tildeling av gruppe 2-bil. 
Rettighetssenteret har videre deltatt i arbeidet med FFOs krav til statsbudsjettet. 
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Forøvrig fungerer Rettighetssenteret som juridisk kompetanseenhet i forbindelse med FFOs 
rettspolitiske arbeid. Rettighetssenteret bidrar også med å levere mindre rapporter og 
statistikk fra senterets database til FFOs fagpolitiske rådgivere og andre som etterspør dette. 
Rettighetssenteret deltar også i ulike møter med det offentlige og andre.  
 

4.4 Rapport om arbeidsdeltakelse 
 
I 2010 fikk FFO støtte fra NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og 
velferd til å utarbeide en rapport om arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede for å kartlegge 
hvilke problemer de som tar kontakt med Rettighetssenteret opplever. Rapporten bygger på 
2 554 saker om arbeid, trygd, utdanning, sosiale tjenester, kommunikasjonsspørsmål 
og tverrfaglig tilbud, og avdekker en rekke hindringer. I rapporten presenteres dessuten 
forslag til tiltak som kan bidra til å løse problemene.  
 
Arbeidet med rapporten ble påbegynt høsten 2010, og ble fullført våren 2011. I juni 2011 
arrangerte FFO et frokostseminar hvor rapporten ble presentert. Stortingspolitikere fra både 
regjeringspartiene og opposisjonen deltok på seminaret. 
 

4.5 Unge funksjonshemmedes rettighetsportal 
 
Unge funksjonshemmede laget i 2009 en nettbasert rettighetsportal, www.ungerettigheter.no. 
Formålet med nettsiden er å øke funksjonshemmede ungdoms kjennskap til hvilke rettigheter 
de har. Rettighetssenteret har på oppdrag fra Unge funksjonshemmede utarbeidet det 
juridiske innholdet i rettighetsportalen, og arbeidet i 2010 og 2011 med å oppdatere dette 
materialet. 
 

4.6 Rettighetskampanje 
 
I 2010 fikk Rettighetssenteret midler fra Justis- og politidepartementet til å gjennomføre en 
rettighetskampanje i 2011 og 2012. Prosjektet består i å oppdatere Rettighetssenterets 
nettsider, herunder revisjon av Jungelhåndboka. Det har også blitt utarbeidet en brosjyre 
med informasjon om Rettighetssenteret. 
 
Prosjektet førte også til nye funksjoner på Rettighetssenterets nettside. Det har blant annet 
blitt opprettet en elektronisk bestillingsfunksjon for Jungelhåndboka. Av personvernhensyn 
har det også blitt opprettet et skjema med e-postfunksjon på nettsidene slik at informasjonen 
som sendes Rettighetssenteret blir kryptert.  
 


