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Høring - utkast til IS-2355 Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med
rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10
Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor
personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.
Dokumentene kan lastes ned fra http://www.helsedirektoratet.no/om/hoyringar
Denne veilederen erstatter «Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere
etter sosialtjenesteloven §§ 6-2, 6-2a og 6-3», I-0965/2000.
Gjennom evalueringen (Uni Rokkansenteret, rapport 2/2010) av regelverket vet man at det er
betydelige variasjoner i rettsanvendelsen mellom ulike kommuner, som ikke kun kan forklares
ut fra andel personer med rusmiddelproblemer. Det er også utfordringer knyttet til samhandling
mellom tjenestenivåer og variasjoner i kvaliteten på gjennomføring av tvangsvedtak.
Høringsinvitasjonen sendes til et utvalg aktører/instanser som erfaringsmessig har stor
interesse av, eller på ulike vis er involvert i arbeidet med tvang; både i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten. Alle som ønsker å delta i høringen, har imidlertid anledning til det,
selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjonen.
Det vedlagte forslaget til veileder bygger på et utkast fra ekstern arbeidsgruppe med
prosjektledelse fra Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst).
Etter gjeldende regelverk er adgangen til tvangstiltak under gjennomføring av
institusjonsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 gitt i
sosialtjenestelovforskriften kapittel 5 (forskrift 4. desember 1992 nr. 915). Den er gitt med
hjemmel i den nå opphevete sosialtjenesteloven, men er gitt forlenget levetid gjennom helseog omsorgstjenesteloven § 13-2.
Sosialtjenestelovforskriften er under revisjon. Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt et
høringsnotat av 30. januar 2015 med forslag til lov og forskriftendringer om gjennomføringen
av rusomsorgen. Etter planen vil dette regelverket ferdigstilles høsten 2015.
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Denne veilederen baserer seg på gjeldende regelverk, men vil oppdateres med nytt regelverk
før utgivelse.
Høringsinstansene inviteres til å komme med synspunkter på det foreliggende utkastet. Vi
imøteser kommentarer til veilederen generelt, og spesielt til:
-

-

Bistandsteam og forankring:
Hvilket nivå bør ha ansvar for etablering av bistandsteam?
Mulige forankringsmodeller for bistandsteam:
1. HF tar initiativ til etablering av bistandsteam i samarbeid med sine
opptakskommuner
2. Kommunene i opptaksområdet tar felles initiativ (interkommunalt samarbeid)
ovenfor helseforetaket til å opprette et bistandsteam
3. Andre forankringsmodeller
Struktur/oppbygning

Leservennlighet? Som oppslagsverk? Henvisninger/fotnoter?
Det presiseres at dette er et utkast, som ikke er fullstendig gjennomarbeidet med tanke på
språk, grafisk fremstilling mv.
Høringsfristen er 1. oktober 2015.
Det tas sikte på at veilederen skal utgis innen utgangen av 2015.
For veilederen ber vi fortrinnsvis om at det elektroniske høringsskjemaet benyttes (vedlagt).
Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no
eller per post til
Helsedirektoratet
Att: Stian Haugen
Postboks 7000 St Olavs plass
0130 Oslo
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