UNGDOM MED STOFFSKIFTESYKDOM
– SKOLE OG UTDANNING

Informasjon til ungdom og foresatte med fokus på
tilretteleggingsbehov og rettigheter
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Hva er stoffskiftesykdom?
Sykdom/mangler i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea) kan føre til at barn kan få både høyt (hypertyreose)
og lavt (hypotyreose) stoffskifte. Årsaken er at kjertelen produserer for mye eller for lite tyreoideahormon. Disse hormonene har som oppgave å styre aktiviteten i kroppens celler. Det er viktig å nevne
at sykdommene opptrer svært individuelt, slik at det er nødvendig med individuell tilpasning av
medisinering og god oppfølging av hver enkelt.

Symptomer på lavt stoffskifte
Lavt stoffskifte (hypotyreose) er i de fleste tilfeller en kronisk sykdom som trenger livslang medisinering
og oppfølging. Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet og fjerne symptomer og plager
forårsaket av sykdommen. Spesielt i barne- og ungdomsårene kan det være vanskelig til enhver tid å
oppnå dette, da kroppen er i stadig utvikling og behovet for tilførsel av tyroksin endrer seg raskt.
Dessuten responderer ikke alle som ønsket av behandlingen. Dette kan føre til utfordringer knyttet til
livskvalitet, deltakelse i barnehage, gjennomføring av grunnskole og sosial aktivitet og fritidsaktiviteter,
og bør tas på alvor.
Symptomer på et ikke behandlet eller ikke optimalt behandlet lavt stoffskifte kan være:
Langsommere vekst - vektøkning uten økt inntak av mat - fysisk og psykisk treghet –
konsentrasjonsvansker – hukommelsessvikt – tregt bevegelsesmønster og langsomme reflekser
tretthet – økt søvnbehov - frossen – depresjon - forstoppelse/treg avføring - lys- og lydømfiendtlighet –
muskel- og leddsmerter - tørr hud - tørt og flisete hår – håravfall – stemmeforandring/heshet svimmelhet – øresus – menstruasjonsforstyrrelser – stressintoleranse – tiltaksløshet

Symptomer på høyt stoffskifte
Høyt stoffskifte er ikke en livslang sykdom, men behandlingen kan gå over flere år. Noen blir friske etter
behandling, mens andre får tilbakefall og må gjennomgå nye behandlinger. Målsetningen med
medisineringen er å normalisere stoffskiftet. Perioden før sykdommen oppdages kan ofte være slitsom
for barnet og omgivelsene. Uro, irritasjon og konsentrasjonsvansker kan føre til frustrasjoner og
konflikter og problemer med å følge med på skolen.
Vanlige symptomer på høyt stoffskifte er:
Hjertebank og hurtig puls – rastløshet og uro - tretthet, slapphet og svakhet - nervøsitet og irritabilitet vekttap til tross for stort inntak av mat – aggressivitet og uforståelige utbrudd – depresjon - svetting og
varmeintoleranse – skjelvende hender - menstruasjonsforstyrrelser

Hvordan påvirker det lave stoffskiftet hverdagen for unge mennesker?
Barn og unge ønsker ikke å være syke!
Å leve med en kronisk sykdom som ikke synes utenpå kan by på store utfordringer. Omgivelsene kan
ikke vite hvordan vedkommende har det, og mange barn og unge med stoffskiftesykdommer opplever
at andre tar lett på situasjonen de er i. Å bli tatt alvorlig, og slippe å bli oppfattet som lat eller en
unnasluntrer er svært viktig. Det er den enkelte som har best innsikt i egne muligheter og
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begrensninger. Det er også viktig å være klar over at sykdomsbildet kan endres over tid og at dagsform,
samt formen gjennom dagen, kan variere. For eksempel er det en del som kan fungere greit den tiden
de er på skolen, men som da trenger mye hvile når de kommer hjem, og dermed ikke klarer å gjøre noe
særlig hjemmearbeid.
Utfordringer knyttet til vedvarende eller varierende symptomer på høyt og lavt stoffskifte kan bl.a.
redusere aktivitetsdeltakelse og gi kognitiv svikt som påvirker sosialt samvær, skolegang og
fritidsaktiviteter. Eksempler er at de kan få vansker med å bearbeide og kategorisere informasjon,
vansker med å finne riktige ord og uttrykke sine tanker, problemer med å holde fokus, nedsatt
hukommelse, glemmer hva man ønsket å si, åndsfraværende, konsentrasjonsproblemer, tretthet og
slitenhet, sosial isolasjon.
Samtidig er det viktig å unngå et for stort sykdomsfokus. Selv om det kan være nødvendig med ulike
typer tilrettelegging, er det svært viktig for alle barn og unge å kjenne seg som en del av fellesskapet.
Det er viktig å finne en balanse mellom tilrettelegging og inkludering.

Skolegang og utdanning er viktig - rettigheter og muligheter
Det viktigste de som jobber med barn og unge kan gjøre er å ta sykdommen på alvor og undersøke hva
den enkelte opplever av utfordringer, slik at dere sammen kan finne fram til gode tiltak. Mange vil ha
nytte av at det opprettes en tverrfaglig gruppe rundt barnet/ungdommen bestående av brukeren,
foresatte, helsepersonell, fag personer fra NAV, skole eller arbeidsliv som møtes for å samordne
målsettinger og tiltak. og at det utarbeides en individuell plan.
En god og åpen kommunikasjon mellom elev, foresatte, helsetjeneste og skole/utdanningsinstitusjon er
avgjørende for å til gode løsninger.
Mer info:
Helsedirektoratets veileder i habilitering og opplæring av barn og unge med
habiliteringsbehov.

Hvilke tiltak kan være aktuelle?

For en som er stoffskiftesyk kan små tiltak gjøre en stor forskjell. Hva som kan være aktuelle tiltak
varierer fra person til person, alt etter hvilke utfordringer personen har (ref. symptomer).
Mulighet for å kunne trekke seg tilbake og hvile i løpet av dagen, og hyppig innlagte pauser under
aktiviteter er viktig for mange. Noen mister konsentrasjonen ved uro og støy og kan tjene på å arbeide i
mindre grupper eller sitte skjermet deler av dagen, samt i forbindelse med prøver eller eksamener.
Bruk av ekstra tid på eksamen og mulighet for å legge seg ned og hvile litt under en eksamen. En del
opplever problemer med å takle stress, og kan ha vanskelig for å ta raske avgjørelser, eller kan bli
urolige og stresset i pressede situasjoner. Et høyt læringspress og mye lekser kan dermed gjøre
hverdagen vanskelig, derfor kan individuell tilpasning være bra for enkelte.
Mange barn og unge med stoffskiftesykdom har en energisvikt, og dette må tas hensyn til i all
planlegging, spesielt når det gjelder fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er positivt, men må skje innenfor
den enkeltes rammer og forutsetninger.
Noen barn og unge med stoffskiftesykdom kan ha behov for ulike pedagogiske tiltak eller
spesialundervisning, for eksempel kan det for en del være aktuelt med langsommere progresjon i
perioder. Individuell opplæringsplan kan være aktuelt for noen.
Overfølsomhet for lyd og lys kan avhjelpes med skjermende tiltak i perioder.
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Rettigheter
VIDEREGÅENDE UTDANNING
Videregående opplæring - opplæringsrett
Når grunnskolen er fullført, har all ungdom rett til tre års heltids videregående opplæring
(opplæringsloven kapittel 3 og 4), men på dette nivået er det altså ingen opplæringsplikt. I fag der
læreplanen forutsetter lenger opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til den fastsatte
opplæringstiden.
Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen, som skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Disse tre alternativene kalles opplæringsløp.
Ungdommene i de forskjellige opplæringsløpene har egne betegnelser:
a) De som deltar i opplæring i skole, kalles elever
b) De som får opplæring i bedrift med tanke på yrkeskompetanse (inngår lærekontrakt og avlegger fageller svenneprøve), kalles lærlinger
c) De som får opplæring i bedrift med tanke på grunnkompetanse, (som betyr at de inngår opplæringskontrakt og avlegger en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve), kalles lærekandidater
Dersom en elev har rett til spesialundervisning i grunnskolen, og etter sakkyndig vurdering har særlig
behov for et spesielt grunnkurs i videregående opplæring, har eleven rett til inntak på dette grunnkurset etter en kvoteordning fastsatt av departementet.
En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil to ekstra års videregående opplæring
i de tilfellene dette er nødvendig for å nå opplæringsmålene for den enkelte. Vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-5 utløserplikt til å utarbeide individuell opplæringsplan (IOP).Planen
skal vise målene for opplæringen, og hvordan opplæringen skal gjennomføres.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)

Oppfølgingstjenesten
Videregående opplæring er en rettighet, men ikke en plikt slik som grunnskoleopplæring. Målet er
likevel at all ungdom skal gjennomføre videregående opplæring. Fylkeskommunen har en oppfølgingstjeneste som skal sørge for at ungdommene ikke faller ut av opplæringen uten oppfølging
(opplæringsloven § 3-6). Målgruppen for oppfølgingstjenesten er ungdom i alderen 16–21 år som
omfattes av den lovfestede retten til videregående opplæring, men som enten
• ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, eller
• avbryter slik opplæring, eller
• ikke er i varig arbeid, eller
• er utvist fra skolen eller har fått hevet sin lærekontrakt eller opplæringskontrakt
Oppfølgingstjenesten har ansvar for den enkelte eleven så lenge eleven er omfattet av den lovfestede
retten til videregående opplæring. Etter forskrift til opplæringsloven (forskriftens kapittel 13) skal
ungdom i målgruppen som ikke er i utdanning eller arbeid, kontaktes av oppfølgingstjenesten og gis
tilbud hvert skoleår. Tilbudet kan bestå av opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Oppfølgingstjenesten er i den samme forskriften pålagt å sikre tverretatlig samarbeid i sine tilbud. Aktuelle
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samarbeidsparter er særlig grunnskolene og de videregående skolene og rådgiverne ved disse skolene,
PPT, opplæringsadministrasjonen i fylkeskommunen, NAV og helse- og omsorgstjenesten – samt
Statped.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Forskrift til lov om grunnskolen

Videregående opplæring for voksne
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har
etter søknad rett til videregående opplæring (opplæringsloven § 4A-3). Dette gjelder voksne som har
fylt 25 år. De som får godkjent søknaden sin og blir tatt inn til videregående opplæring, har rett til å
fullføre det opplæringsløpet de har startet. Selve opplæringen er gratis, men fylkeskommunen kan
pålegge eleven å finansiere materiell og læremidler selv.
Voksne over 25 år som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de
fyller 24 år, har rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse. Retten kan tas ut når som helst
etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring.
Det er fylkeskommunen (opplæringsavdelingen) som skal organisere videregående opplæring for
voksne.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
Mer info:
Vox – www.vox.no
Fylkeskommunens opplæringsavdeling

Tilpasset opplæring (TPO)– herunder spesialundervisning – for barn, ungdom og voksne
Både i grunnskolen og i videregående opplæring skal undervisningen tilpasses og tilrettelegges for alle
elever ut fra den enkelte elevs forutsetninger (Opplæringsloven § 1-3). Dette er en del av skolens
ordinære oppgaver etter opplæringsloven (§ 1-3). Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også for
lærlinger og lærekandidater. Hva som konkret ligger i prinsippet om tilpasset opplæring, utdypes noe i
veilederen Spesialundervisning, som er publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.
Selv om skolen har plikt til å tilpasse undervisningen til alle elevers forutsetninger, kan det lovfestede
prinsippet om TPO ikke brukes som en individuell rettighet for den enkelte elev. Det fattes ikke
enkeltvedtak om TPO, og det er derfor ikke formell adgang til å klage på at undervisningen ikke tilpasses
en enkelt elev på en hensiktsmessig måte. Spørsmål om – og problemer med – TPO må tas opp med
skolen, men dersom en ikke vinner fram og/eller mener opplæringen ikke holder forsvarlig nivå, må en
kontakte fylkesmannen som overordnet opplæringsmyndighet og tilsynsmyndighet.
Det er til dels uklare grenser mellom prinsippet om tilpasset undervisning etter opplæringsloven § 1-3,
retten til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, rettighetsbestemmelsene i opplæringsloven
kapittel 9 A (elevenes skolemiljø) og plikten til individuell tilrettelegging i skolen etter den nye
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Mer info:
Utdanningsdirektoratet – veiledning spesialundervisning – www.udir.no/

Side 4 av 11

5

Spesialundervisning i grunnopplæringen
Noen elever får ikke tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, selv om tilbudet blir
tilpasset eleven så langt det er mulig. Disse elevene har rett til spesialundervisning (opplæringsloven
kapittel 5). Det gjelder spesielle saksbehandlingsregler for tildeling av spesialundervisning:
Foreldrene kan kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om en elev har behov for
spesialundervisning (§ 5-4). Skolen skal også vurdere dette spørsmålet på eget initiativ når situasjonen
gir grunn til det. Etter dagens regler skal det alltid utarbeides sakkyndig uttalelse fra PP-tjenesten før
kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående opplæring) gjør vedtak om ekstra
ressurser til spesialundervisning for den enkelte elev. Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak
og kan påklages til fylkesmannen. Foreldrene skal automatisk få informasjon om framgangsmåten ved
en eventuell klage over vedtaket (innholdet i og/eller omfang av spesialundervisningen). I vedtaket kan
kommunen eller fylkeskommunen fravike den sakkyndige vurderingen, dersom Kommunen/fylkeskommunen kan begrunne hvorfor vedtaket likevel sikrer at eleven får et tilfredsstillende
opplæringstilbud. Et vedtak til ugunst vil oftest dreie seg om at kommunen/fylkeskommunen vil
redusere tallet på timeressurser i forhold til den faglige tilrådingen. I slike tilfeller er det viktig å sjekke
at kommunen/fylkeskommunen i selve vedtaket viser hvordan det reduserte tilbudet likevel er
tilfredsstillende, på tross av at det avviker fra den faglige tilrådingen.
Elever i videregående opplæring har rett til spesialundervisning etter de samme reglene som i
grunnskolen. De som har hatt spesialundervisning i grunnskolen, vil kunne ha rett til inntak til
videregående opplæring på særskilt grunnlag på et av de opplæringstiltakene de har søkt på.
Lærekandidater har også rett til spesialundervisning ( opplæringsloven kapittel 5), mens lærlinger ikke
har slik rett etter opplæringsloven.
Noen av de elevene i videregående opplæring som har rett til spesialundervisning, kan ha behov for
lengre opplæringstid enn de tre ordinære årene. Etter sakkyndig vurdering kan det gis inntil to ekstra år
i videregående opplæring.
Hjemmel:
Mer info:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Utdanningsdirektoratet – veileder Spesialundervisning – www.udir.no/Regelverk

Individuell opplæringsplan (IOP)
Skolen er ansvarlig for at det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) for barn som har rett til
spesialundervisning (Opplæringsloven § 5-5). Spesialpedagog, lærere og foreldre lager elevens IOP i
fellesskap. Planen skal vise målene for opplæringen, beskrive innholdet og i hovedtrekk hvordan
undervisningen skal tilrettelegges og gjennomføres. For elever som har individuell plan, skal IOP
tilpasses og være en del av denne. Skolen skal sørge for skriftlig evaluering av elevens IOP hvert halvår.
Kopi skal sendes til eleven og dennes foreldre.
IOP etter opplæringsloven er ikke det samme som IP (individuell plan) etter helse og
omsorgslovgivningen, NAV-lovgivningen og barnevernloven. Skolen er imidlertid også pålagt– når det er
nødvendig for å ivareta elevenes behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud – å delta i samarbeid om utarbeiding og oppfølging av tiltak og mål i individuell plan
hjemlet etter annen lov og forskrift(Opplæringsloven § 15-5). Det er viktig å se disse bestemmelsene i
sammenheng på dette området.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
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Tilrettelegging og hjelpemidler på skolen
Skolen skal ha tilgang til nødvendig utstyr, inventar og læremiddel og skal innrettes slik at det blir tatt
hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemninger (Opplæringsloven §9A-7). Alle elever har
rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Elevene kan også ha rett til hjelpemidler som er
nødvendige for å gjennomføre ordinær skolegang. Det kan være utstyr som er nødvendig for å
gjennomføre spesialundervisning og for at eleven skal få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. I
tillegg til å tilpasse stol og pult kan det for eksempel være aktuelt med spesialtilpasset datautstyr og
andre hjelpemidler. Skolebygningen og uteplassen skal også være tilrettelagt. Prosessen med
tilrettelegging på skolen bør starte minst ett år før barnet skal begynne. Det er mange som deler på
ansvaret når hjem, skole og lærlingplass skal legges til rette, og for at gode løsninger blir valgt. I tillegg
til eleven selv og foreldrene, kan skolen, NAV, PP-tjenesten, kompetansesentre og kommunehelsetjenesten ha delansvar i prosessen. Skolen dekker i hovedsak hjelpemidler som på grunn av
funksjonsnedsettelsen er nødvendige for opplæring og skolearbeid
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)

Tilrettelegging av eksamen
Både i grunnskolen og i videregående opplæring skal prøve- og eksamenssituasjonen tilrettelegges for
elever som har behov for det. Forskrift til opplæringsloven (forskriften § 3-32) gir nærmere
bestemmelser om dette. Det kan være nødvendig med forskjellige former for tilrettelegging. Dette skal
avgjøres etter en individuell vurdering av hva den enkelte trenger. Eleven, foresatte og sakkyndige
instanser (vanligvis PP-tjenesten) kan uttale seg om behovet. Rektor avgjør saken.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Forskrift til opplæringsloven

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste)
Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste eller PPT) som
sakkyndig og rådgivende instans for barnehager og skoler. PP-tjenesten skal hjelpe kommunene og
fylkeskommunene med å legge opplæringen best mulig til rette for elever med behov for særskilte
tiltak, og sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når det er behov for det og/eller reglene
krever det.
Opplæringsloven § 5-3 angir hva en sakkyndig vurdering skal inneholde når det skal fattes vedtak om
spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 (elever i grunnopplæringen), § 4A-2 (voksne med rett
til spesialundervisning på grunnskolens område). Innholdet i den sakkyndige vurderingen er også omtalt
i veilederne Spesialpedagogisk hjelp og Spesialundervisning.
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Mer info:
Utdanningsdirektoratet – veileder Spesialpedagogisk hjelp –www.udir.no/Regelverk
Utdanningsdirektoratet – veileder Spesialundervisning – www.udir.no/Regelverk

Skoleskyss
Elever som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller langvarig syke, har rett til
gratis skyss uansett avstand til skolen. Dette gjelder både i grunnskole og i videregående opplæring
(Opplæringsloven § 7-3).
Hjemmel:
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
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Statens tilsynsmyndighet
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak som er gjort av kommunen eller
fylkeskommunen på opplæringslovens område. Foreldre kan også kontakte tilsynsmyndigheten dersom
de mener at det ikke er mulig å få til en tilfredsstillende kommunikasjon med skolen om elevens
opplæringstilbud.

FOLKEHØYSKOLE
Alle folkehøgskolene er internatskoler som generelt er godt tilrettelagt. Skolen skal, så langt det er
mulig og rimelig, legge læringsmiljøet til rette for elever med særskilte behov (Folkehøyskoleloven §
5a). Skolen vurderer i samarbeid med søker med særskilt behov og pedagogisk/sosial/medisinsk instans
utenfor skolen et tilrettelagt opplegg (forskrift til folkehøyskoleloven § 8). Samværet med andre elever
og felles opplevelser på fritiden er en viktig del av livet på folkehøgskolen. Skolene har et stort tilbud av
fritidsaktiviteter. Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Hver
folkehøgskole bestemmer sitt eget undervisningsprogram, og det er ingen eksamener, men elevene har
krav på dokumentasjon over det læringsprogrammet de har hatt og sin egen deltakelse. Målet med
skoleåret er at elevene skal kunne utvikle seg ut fra sine forutsetninger og ønsker. Opphold på
folkehøgskole kan i noen tilfeller godkjennes som tiltak for å lære å mestre dagliglivet. I slike tilfeller kan
folketrygden dekke ekstrautgiftene for inntil to år (folketrygdloven §§ 10-5 og 10-7 med forskrift 199704-15 nr. 318). Opphold på folkehøgskole kan også godkjennes hvis den er nødvendig og hensiktsmessig
for å avklare videre yrkesplaner etter ovennevnte regelverk.
Hjemmel:
Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)
Lov om folketrygd (folketrygdeloven)
Mer info:
Folkehøyskolekontoret
www.folkehogskole.no
NAV
www.nav.no

FAGSKOLER
Fagskoler gir yrkesrettet opplæring som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende.
Yrkesrettet utdanning er utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten
ytterligere generelle opplæringstiltak. Fagskoleutdanningen skal ha et omfang tilsvarende minimum et
halvt studieår og maksimum to studieår. Fylkeskommunene skal sørge for at det tilbys godkjent
fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov (Fagskoleloven).
Krav til tilrettelegging for funksjonshemmede studenter, fysisk tilgjengelighet og universell
utforming er de samme som etter folkehøgskoleloven og universitets- og høgskoleloven
Hjemmel:
Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)
Lov om universitet og høyskoler (universitets- og høgskoleloven)

HØYERE UTDANNING
Høyere utdanning omfatter høgskoler og universiteter. Universitets- og høgskoleloven
regulerer begge nivåer, og både statlige og private studiesteder.
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Opptak
Det generelle vilkåret for opptak til høyere utdanning er studiekompetanse basert på videregående
opplæring, samt eventuelle tilleggsvilkår ved enkelte utdanninger. Det finnes enkelte unntak fra det
generelle kravet om studiekompetanse. Det vanligste unntaket er opptak på grunnlag av
realkompetanse (gjelder søkere over 25 år). Det kan også gis dispensasjon i særlige tilfeller for personer
under 25 år, ved «varig sykdom, funksjonshemning eller lignende» (forskrift om opptak til høyere
utdanning med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-7). Det finnes også en ordning med
”betinget opptak” for søkere som av spesielle årsaker ikke har fått avlagt full eksamen i videregående
opplæring. Disse studentene må som hovedregel ta manglende eksamener i løpet av første
studiesemester. ”Tidlig opptak” er en ordning for søkere som allerede er studiekvalifiserte, men
som trenger lenger tid til etablering og tilrettelegging på studiestedet enn andre. Disse søkerne kan få
tilsagn om opptak tidligere enn andre søkere. Ordningen er en administrativ regel som forvaltes av
Samordna opptak (SO).
Mange læresteder har publikasjoner om ulike former for tilrettelegging, både generelt og ved det
enkelte lærested. NTNU har en rolle som ”nasjonal pådriver” innenfor universitets- og høgskolesektoren når det gjelder læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere
utdanning.
Hjemmel:
Lov om universitet og høyskoler (universitets- og høgskoleloven)
Mer info:
Samordna opptak (SO)
www.samordnaopptak.no
NTNU
www.universell.no

Læringsmiljøet i høyere utdanning
Universitets- og høyskoleloven legger stor vekt på studentenes læringsmiljø (§ 4-3). Institusjonens styre
har det overordnede ansvaret for læringsmiljøet, og det stilles krav om at studentenes fysiske og
psykiske arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes
helse, sikkerhet og velferd. Institusjonen så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til
rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må imidlertid ikke føre til en reduksjon av de
faglige krav som stilles ved det enkelte studium (Universitets- og høyskoleloven § 4-3-5).
Individuell tilrettelegging kan være aktuell på mange områder; i undervisning, for studielitteratur, i
eksamenssituasjoner etc. Det er store forskjeller mellom studiestedene hvordan denne bestemmelsen
tolkes og praktiseres. Trenger du hjelpemidler eller tilrettelegging for å gjennomføre utdanning på
høyskole eller universitet må du informere studiestedet om dette. Du har selv ansvar for å opplyse om
dine behov.
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven har bestemmelser om universell utforming og individuell
tilrettelegging. Studiestedene er pålagt å ha en kontaktperson eller rådgivningstjeneste for studenter
med nedsatt funksjonsevne (Stortinget ved behandling av St.meld.nr. 40 (2002-2003)
Hjemmel:
Lov om universitet og høyskoler (universitets- og høgskoleloven)
Lov om diskriminering og tilgjengelighet (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
Stortingets behandling av St.meld.nr. 40 (2002-2003)

Tilrettelegging av eksamen
Universitet og høyskoler har i stor grad egne regler som regulerer retten til eksamen. De fleste
høyskoler krever at legeattest og søknad om rett til utvidet eksamenstid må foreligge ved skolestart.
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Studiefinansiering
Lånekassens system for studiefinansiering skal i utgangspunktet stimulere til effektive studieløp, ved at
det skal lønne seg å gjennomføre studier på normert tid. Stipendandelen er avhengig av studieprogresjon; deler av studielånet blir omgjort til stipend etter antallet oppnådde studiepoeng
(konverteringsregelen). Ved forsinkelse i studiet vil det påløpe større lån, selv om stipendieringen ikke
tas bort når forsinkelsen skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Ved forsinkelse for studenter med
nedsatt funksjonsevne som skyldes av studenten ikke klarer å fullføre studiene på normert tid fordi
læringsmiljøet ikke er tilpasset funksjonsnedsettelsen, vil hele utdanningsstøtten til forsinkelse utover
ett år nå bli gitt som stipend (forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 9-3 til lov om
utdanningsstøtte). Den økte stipendandelen skal hindre at studentene får høyere gjeld enn andre etter
fullført utdanning.
Studenter med nedsatt funksjonsevne vil dessuten få utbetalt penger fra Lånekassen tolv måneder i
året (forskriftens § 8-7), fordi mange har problemer med å jobbe ved siden av studiene. I tillegg skal de
studentene som ikke kan ha arbeid ved siden av utdanningen (på grunn av funksjonsnedsettelse), få
utbetalt kr 3 387 ekstra hver måned (forskriftens kapittel 47).
Det er svært viktig å sette seg inn i regelverket fra Statens lånekasse.
Sykestipend
Ved sykdom kan Lånekassen gi sykestipend. Hvis du blir syk og ikke kan møte til undervisningen, blir
støtten du har fått i perioden du var syk, gjort om til stipend. Hvis du er syk i mer enn 2 uker, kan du få
stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, omgjort til sykestipend. Sykestipend blir
tildelt på etterskudd, det vil si at du må søke etter at du er blitt frisk eller etter at undervisningsåret er
avsluttet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.lanekasse.no. For å få sykestipend må du ha vært
minst 50 prosent studieufør i mer enn to uker. Du får ikke sykestipend for de første to ukene av
sykdomsperioden. En lege eller en annen med sykmeldingsrett må bekrefte hvor mange prosent
studieufør du har vært, og i hvilken periode du har vært syk.
Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et undervisningsår.
Du kan ikke få sykestipend hvis du er syk noen dager midt i eksamensperioden, men Lånekassen kan se
bort fra faglig forsinkelse hvis du sender legeattest som viser at du ble forsinket på grunn av sykdom.
Hjemmel:
Lov om Utdanningsstøtte
Mer info:
Statens lånekasse
www.lanekassen.no

ARBEID
Å arbeide er et grunnleggende ønske hos de aller fleste. Identitet og opplevelse av et godt liv er i stor
grad knyttet til lønnet arbeid. Viljen til å forsørge seg selv og være økonomisk uavhengig har solid
fotfeste i samfunnet; det handler om å bli verdsatt, om selvrespekt, om å få bruke evnene og
kunnskapene sine og om sosial tilhørighet. Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha større
problemer enn andre med å komme ut i arbeidslivet. Satsingen på «Inkluderende arbeidsliv» har som
mål å få flere med redusert arbeidsevne til å delta i arbeidslivet.
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Overgangen fra utdanning til arbeid
Overgangen fra utdanning til arbeidsliv kan være kritisk for personer med nedsatt funksjonsevne. Et
systematisk arbeid med utplasseringer og eventuell fast arbeidsplassering kan gjøre overgangen lettere.
NAV-kontoret kan bistå skolen dersom kontrakter om fast arbeid skal utformes.
Mer info:
NAV
www.nav.no

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak
NAV kan gi utdanning som arbeidsmarkedstiltak til personer som trenger bistand for å komme i jobb.
Hovedmålet med arbeidsmarkedstiltak er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller
beholde en jobb. Aldersgrensen for dette tiltaket er 22 år.
Mer info:
NAV
www.nav.no

Bistand for å få arbeid
NAV har ansvar for å hjelpe mennesker som trenger bistand til å få eller beholde arbeid. Det er den
enkeltes behov som er utgangspunktet for hvilke tjenester og hvilke ytelser personen skal motta (NAVlovens § 14a). Alle som henvender seg til NAV-kontoret har rett til å få vurdert sitt behov for bistand til
å komme i arbeid og få et oppfølgingsvedtak. Bruker må registrere seg som arbeidssøker. Gjennom
kartlegging, behovsvurdering og eventuelt arbeidsevnevurdering avklares det hvilket innsatsbehov
brukeren har for å komme i arbeid. Brukere som gjennom behovs- eller arbeidsevnevurdering har fått
fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til en aktivitetsplan. Planen kan inneholde ulike tiltak som
kvalifisering, tilrettelegging eller utprøving i arbeidslivet. Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har nedsatt arbeidsevne, kan ha rett til livsoppholdsytelser under gjennomføring av planen.
Det gis økonomisk støtte som skal dekke utgifter til livsopphold og eventuelle utgifter knyttet til
gjennomføring av tiltak.
Mer info:
NAV
www.nav.no

Arbeidsavklaringspenger
Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV hvis du er over 18 år og har avsluttet studier
på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studier.
Mer info:
NAV
www.nav.no

Tilrettelegging på arbeidsplassen
Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å legge forholdene til rette for sine ansatte og skal forebygge
ulykker, sykdom og slitasje. Det forebyggende arbeidet omfatter også å tilrettelegge arbeidsplassen og
å sørge for at opplæring og oppfølging blir ivaretatt. Arbeidsgiveren har et utvidet ansvar for
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og skal legge til rette så langt det er mulig og rimelig (lovens
ordlyd) for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i arbeid. Virksomhetene er forpliktet til å ha et system
for hvordan den bedriftsinterne tilretteleggingen skal håndteres. Rutinene skal være en del av
internkontrollsystemet for helse, miljø og sikkerhet. Hvis bedriften er tilknyttet en
bedriftshelsetjeneste, kan arbeidsgiveren få hjelp der.
Hjemmel:
Folketrygdloven
Mer info:
NAV
www.nav.no
Idebanken
www.idebanken.org
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Kilder og nyttig informasjon:
Viktige lover:
• Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven 2009)
• Lov om universitet og høyskoler (universitets- og høyskoleloven 2005)
• Lov om utdanningsstøtte 2005
• Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova 2003)
• Lov om fagskoler (fagskoleloven 2003)
• Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven 2002)
• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova 1998)
Andre kilder til ytterligere informasjon:
Utdanningsdirektoratet: Veileder Spesialpedagogisk hjelp
Utdanningsdirektoratet: Veileder Spesialundervisning
Utdanning.no:
Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring
PP-tjenesten
Oppfølgingstjenesten
Ungdomsrett
FFO:
Jungelhåndboken 2015
FFO:
Et arbeidsliv for alle?
Helsedirektoratet:
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?
Unge Funksjonshemmede:
Utdanning som arbeidsmarkedstiltak
Unge Funksjonshemmede:
Kampen for tilrettelegging
NAV
Statens lånekasse

Logo STOFO
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www.udir.no/regelverk
www.udir.no/regelverk
www.utdanning.no
www.vilbli.no

www.ffo/rettighetssenteret
www.ffo/rapporter
www.helsedirektoratet.no
www.ungefunksjonshemmede.no
www.ungefunksjonshemmede.no
www.nav.no
www.lanekassen.no
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