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Reglene om tvangsinnleggelse 



Sentrale spørsmål 

 Hva er de innholdsmessige vilkårene for (ordinær) 
tvangsinnleggelse og hvilke empiriske data har vi om de som 
tvangsinnlegges? 

 Hvilke regler gjelder for midlertidige vedtak og hvordan 
praktiseres disse? 

 Bruk av ”avtalt tvang” (§ 10-4, jf. gml. § 6-3) 

 Gjennomføring av tvangsopphold 
 Hvem bestemmer? Kompetansefordeling mellom sosialtjeneste, 

institusjon og fylkesnemnd, i tillegg til den innlagtes rett til 
medvirkning og selvbestemmelse 

 Hva kan avgjørelsene under oppholdet gå ut på? 



Kort om tvangsbegrepet 

 Skillet mellom opplevd tvang (hvordan pasienten 
opplever situasjonen) og juridisk tvang (hvordan 
lovverket definerer situasjonen) 

 I et rettssikkerhetsperspektiv er det mest problematiske 
situasjoner som i lovverket er definert som et frivillig 
tiltak (og dermed normalt få rettssikkerhetsgarantier), 
men som av pasienten oppleves som et tvangstiltak 

 Tvang kan defineres på mange måter. Ytterpunktene: 

 Fravær av gyldig samtykke 

 Pasienten motsetter seg tiltaket 



Tvangen og dens begrunnelser 

 Retten til å bestemme over eget liv (autonomi) 

 Hvor reell er selvbestemmelsesevnen for personer med 
rusmiddelproblemer? 

 Hindre helseskade 
 På andre individer 

 På vedkommende selv 

 Utilsiktete virkninger (særlig for vedtak etter § 10-3) 
 Kvinnen unnlater å oppsøke hjelpetiltak i frykt for tvangsinnleggelse 

 Kvinnen tar abort for å unngå tvangsinnleggelse  

 Tvangsinnleggelsesreglene er fremtidsrettete 
 Formålet er å hindre fremtidige konsekvenser (ikke å sanksjonere allerede 

foretatte handlinger) 

 Særlig om de pårørendes rolle, jf. sosialtjenesteloven § 10-1 

 Tvangsskeptisisme som ideologisk ståsted? 
 



Nærmere om 

autonomi/selvbestemmelse/integritet 
 Selvbestemmelse/autonomi; synonymer 

 Selvbestemmelsesrett contra selvbestemmelsesevne 

 Særlig om pasienter med alvorlige rusmiddelavhengighet 
 ”Autonomireparasjon”? 

 Integritet/verdighet 
 Tilkommer alle uavhengig av ev. selvbestemmelsesevne 

 I motsetning til selvbestemmelsesretten kan integritet/verdighet ses på som 
en absolutt størrelse som samfunnet ikke kan gripe inn i 

 Ulike former for inngrep i selvbestemmelsesretten 
 Bevegelsesfriheten 

 Ulike grader av inngrep; eks. innleggelse i lukket avdeling, skjerming mm 

 Retten til å bestemme over sin egen medisinske behandling 
 Tvangsmedisinering; et av velferdsstatens mest drastiske virkemidler 

 Kommunikasjonsfriheten 
 Begrensninger i telefonbruk etc 



Forsøk på en figur 

SELVBESTEM- 

MELSESRETT 

INTEGRITET/ 

VERDIGHET 
Enkeltelementer under 

selvbestemmelsesretten 

•Bevegelsesfrihet 

•Retten til å velge 

medisinsk behandling 

•Retten til å kommunisere 

med andre 

Selvbestemmelsesretten er på alle vis en relativ og fragmentarisk 

størrelse, hvilket bl.a. viser seg ved 

•Manglende selvbestemmelsesevne må vurderes konkret for ulike 

former for tiltak 

•Vurdering av selvbestemmelsesevne må gjøres løpende   



Hindre fremtidig negativ 

helsekonsekvens 

Fungeringsnivå på 

avgjørelsestidspunktet 

Rehabilitering 

Stabilisering 

Avverging av akutt fare for liv 

eller alvorlig helseskade 

Tid 



Oversikt over de materielle 

vilkårene for tvang 
 Rusmiddelmisbruker/-avhengig (+ ”gravid” i 
§ 10-3) 

 Negativ konsekvens 

 Egen helse (§ 10-2) 

 Fosterets helse (§ 10-3) 

 Virkningssammenheng mellom rus og negativ 
helsekonsekvens 

 Krav om utprøving av frivillige tiltak 

 Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering 

 

 



Oversikt over saksgangen 

 Melding om et rusmiddelforbruk som er skadelig for 
vedkommende selv eller fosteret 
 Kan komme fra sosialtjenesten selv eller fra andre (da kan oppstå 

utfordringer knyttet til taushetsplikt) 

 Hvis melding fra pårørende: Tilbakemelding etter § 10-1 

 Vurdering fra sosialtjenesten (jeg bruker «sosialtjeneste» i en 
funksjonell betydning) som ev. munner ut i: 
 Avgjørelse om midlertidig vedtak (skal godkjennes av fylkesnemndsleder) 

og kan eventuelt påklages) 

 Avgjørelse om å begjære ordinær tvangsinnleggelse (skal avgjøres av 
fylkesnemnden) 

 Avgjørelse fra fylkesnemnden om tvangsinnleggelse (kommunen 
fikk medhold i 96,5% av sakene etter gml. § 6-2 og 92,5 % av 
sakene etter gml. § 6-2a) 
 Skjer normalt etter muntlige forhandlinger 

 Avgjørelse fra sosialtjenesten om tvangsvedtaket skal iverksettes 

 Gjennomføring av tvangsvedtaket 
 



Hvem er rette organ? 

 Organet som skal fremme tvangssaker og fatte midlertidige 

vedtak er ikke lenger «sosialtjenesten», men «kommunen» 

 I lovverket ellers vil «kommunen» si kommunestyret, jf. kommuneloven 

§ 6 

 Kommunestyret må enten må fatte avgjørelsen selv (urealistisk) 

eller gjøre delegasjonsvedtak (og hvilke kommuner hadde gjort så 

per 1.1.12?) 

 Skal vi gjøre som departementet har sagt, eller som de 

har ment? 

 Bytte av subjekt er ment som en tilpasning, ikke en 

realitetsendring, jf. Prp. L. 91 (2010-11) s. 423 

 Spør dere ulike jurister, vil dere få forskjellige svar 

 



Flytskjema - saksbehandling  

Sosialtjeneste 

vurderer tvang 

Midlertidig 

vedtak 

Behandling av 

fylkesnemnden (er 

et forvaltningsorgan 

organisert som en 

domstol 

Opphold på institusjon, 

enten på grunnlag av 

et ordinært eller 

midlertidig vedtak 

Unntaksregel 

Godkjennes 

av leder 

fylkes-

nemnd 

Kan la være å 

beslutte tvang 

Sosialtjenesten 

vurderer iverksettelse 

Institusjonen kan 

skrive ut før 

lengstetiden er ute 

Kan la være å beslutte 

tvang (dersom vilkårene 

ikke er tilstede eller 

innleggelse ikke er tjenlig) 



Nærmere om de materielle vilkårene 
 

 Rusmiddelmisbruker/-avhengig (+ ”gravid” i § 10-2). Skal 
lovendringen tas på ordet? Også her motivert som en 
videreføring av det bestående, men språklig formulert som 
en endring 

 Rusmiddelkriteriet 

 Misbrukskriteriet 

 Negativ konsekvens 

 Egen helse (§ 10-2) 
 Krav om ”alvorlig” fare falt ut under lovforberedelsen 

 Fosterets helse (§ 10-3) 
 Krav om ”betydelig” skade ble bevisst fjernet av stortingskomiteen  

 Terskelverdiene er lave (særlig § 10-2) sammenlignet med andre 
beslektete regelsett (psykisk helsevernloven) 

 



Nærmere om de materielle vilkårene 

for tvang (forts.) 

 Virkningssammenheng mellom rus og skade 

 ”fare … ved” (§ 10-2) 

 ”overveiende sannsynlig” (§ 10-3) 

 Krav om utprøving av frivillige tiltak 

 Hvilke hjelpetiltak er relevante? 

 Hva ligger i kravet til utilstrekkelighet? 

 Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering 

 Jf. formuleringen ”kan” i de to bestemmelsene 

 

 



Antall årlige tvangsvedtak etter 

ordinær saksbehandling 
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Kilde: Eget materiale +  

Tall fra fylkesnemndene 



Hvem tvangsinnlegges? - 

Hovedrusmiddeltype 

Alkohol

Narkotika

Blanding

Annet

§ 6-2 

(N=567) 

§ 6-2a 

(N=204) 

Denne og de fleste andre statistikkene bygger på et nær 

komplett utvalg av fylkesnemndsavgjørelser 1993-2008. 



Variasjoner: Rusmiddeltype  

Topp 6 listen (i prosent) 

§ 6-2 

(N=567) 

§ 6-2a (N=203) 

Alkohol 34,5 20,2 

Amfetamin 42,5 44,3 

Benzodiazepiner 35,3 40,9 

Cannabis 24,5 47,8 

Opiater 63,1 52,7 

Uspes medikament 19,2 9,9 
Der hvor vedkommende bruker flere 

rusmidler, er alle tatt med 



Hvem tvangsinnlegges (forts.)? 

 Sosialtjenesten får regelmessig medhold i begjæringene (96,5 % i sakene etter 
§ 10-2 og 92,5 % i sakene etter § 10-3) 

 Alder 
 Gjennomsnittsalder rundt 28 år (både etter § 10-2 og § 10-3) 

 Sjelden/aldri under 18 år (da foretrekkes barnevernloven § 4-24) 

 Kjønnsfordeling (§ 10-2) 
 53 % kvinner, men: 

 Andel kvinner som injiserer rusmidler (ca 25-30 %) 

 Andel kvinner i det frivillige hjelpeapparatet (30 %) 

 Forekomst av psykiske problemer (§ 10-2) 
 Betydelig andel har hatt alvorlige psykiske problemer (20 % har tidligere vært 

tvangsinnlagt etter phvl.) 

 Tvangsinnleggelse og samtykke 
 Kan reglene brukes overfor pasienter som samtykker? 

 I praksis brukes de i stor grad overfor samtykkende 
 I 46 % av sakene etter § 10-2 

 I 28 % av sakene etter § 10-3 

 



Variasjoner i regioner: Kjønn (§ 10-

2) 
Nemnd Kvinne Mann 

Agder 61,2 38,8 

Buskerud og Vestfold 39,7 60,3 

Hordaland og Sogn og Fjordane 54,5 45,5 

Møre og Romsdal 33,3 66,7 

Nordland 35,3 64,7 

Oslo og Akershus 68,5 31,5 

Oppland og Hedmark 56,8 43,2 

Rogaland 62,1 37,9 

Telemark 30,6 69,4 

Trøndelag 63,3 36,7 

Troms og Finnmark 36,4 63,6 

Østfold 53,4 46,6 

Landsgjennomsnitt 53,3 46,7 



Variasjoner i frekvens - storbyene 

§ 10-2 § 10-3 

0,92 0,87 

1,88 1,57 

0,62 1,97 

1,42 1,39 

1,94 2,17 

Antall tvangsvedtak per 100 000 innbyggere 

Oslo (N=92/36) 

Drammen (N=20/7) 

Stavanger (N=13/17) 

Bergen (N=62/25) 

Skien (N=17/8) 



Midlertidige vedtak 

 Materielle vilkår 
 Grunnvilkår: vilkårene for ordinær innleggelse må være oppfylt 

 Tilleggsvilkår 

 Interessene må bli vesentlig skadelidende 

 Behov for innleggelse må være akutt 

 Krav om skjønnsmessig helhetsvurdering 

 Kort om noen sider ved saksbehandlingen 
 Treffes av sosialtjenesten, skal godskjennes av fylkesnemnden (nemndsleder) 

 Hva kan/skal nemndsleder prøve? 

 Skal den som begjæres innlagt høres, og når? 

 Når kan vedtaket iverksettes? 

 Klagereglene revidert ved lov av 1. des. 2006 nr. 65 (ikraft 1.jan. 2008) 

 Tidligere langdryg klagebehandling, som stort sett ble forent med hovedsaken 

 Nå muntlig forhandlingsmøte og krav om avgjørelse innen én uke, jf. sotjl. § 6-4 
og bvl. § 7-23 

 



Antall midlertidige vedtak 
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Forholdet mellom midlertidige og 

ordinære vedtak 
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§ 10-4 (”avtalt tvang”) 

 Bakgrunnen for § 10-4 

 Hva er forskjellen fra § 10-2 og § 10-3? 

 Intet fylkesnemndsvedtak etter § 10-4. Tvangen bygger 
på et vedtak av institusjon i kombinasjon med et 
samtykke fra pasienten  

 Reglene om gjennomføring langt på vei de samme som 
for tvangsinnlagte 

 Materielle vilkår 

 Rusmiddelmisbruker 

 Institusjonen må sette vilkår om tilbakehold 

 Pasienten må samtykke 
 Nærmere regler om samtykkekompetanse mv følger av 

pasientrettighetsloven 



§ 10-4 (forts.) 

 § 10-4 første og annet avsnitt 
 Hva er forskjellene mellom dem? 

 Brukes de i praksis som forskjellige bestemmelser? 

 Bruken av § 10-4 og manglende offisiell statistikk 
 Ingen fullgod statistikk, men anslått at bruker ved ca. 150 innleggelser i 

året 

 Diskusjon av § 10-4 
 Bør pasienten sikres en adgang til å klage til fylkesnemnden på 

bruken av samtykket som hjemmel for tilbakehold? 

 Hvordan sikre at pasientene forut for § 10-4 har fått tilbud om 
(ordinær) frivillig innleggelse? 

 Bør bestemmelsen brukes hyppigere? 

 



Gjennomføring av tvangsvedtak 

– rettslige utgangspunkt 

 Regelverket omkring gjennomføringen opprinnelig samlet i sotjl. 
kap. 7 og forskriftene til denne (sotjfor.). 
 Rusreformen(e) som organisatorisk – og ideologisk – vendepunkt, jf. lov 

28. feb. 2003 og 28. nov. 2003 (ikraft 1.jan. 2004) 
 Lovteknisk preget av hastverksarbeid. Kom et opprydningsarbeid i form av lov 

21. des. 2007 nr. 123 (stort sett ikraft 1. jan. 2008) 

 Hvor finner vi nå regelverket? 
 Sosialtjenesteloven og forskriften til denne (sotjfor). 

Hjemmelsbestemmelsen står nå i hol. § 12-4 (men vil bli flyttet til sphtjl. 
§ 3-14, jf. lov av 22. juni 2012 nr. 46) 
 Forskriften gitt i hjemmel av sosialtjenesteloven gjelder inntil videre, jf. hol. § 13-2  

 Departementet har sendr på høring utkast til ny forskrift 

 Helselovgivningen 
 Spesialisthelsetjenesteloven (sphtjl.) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (pasrl.) 

 Helsepersonelloven (hpl.) 



Gjennomføring av tvangsvedtak – 

generelle grunnlag 
 

 Mange regler åpner for et hensiktsmessighetsskjønn 

 Typisk at institusjonen ”kan” sette i gang tiltak om nærmere 
vilkår er oppfylt 

 Skjønnsutøvelsen må skje ut i fra grunnlaget for 
oppholdet 

 § 10-2/§ 10-4; skadeavverging og stabilisering 

 § 10-3; skadeavverging står i fokus, men også hensynet til 
kvinnen er relevant 

 Den innlagte har rett til medvirkning, jf. pasrl. § 4-1. 

 § 10-2 og § 10-3 hjemler tvangsinnleggelse, ikke 
tvangsbehandling (jf. forbud i sotjfor § 5-14)  

 

 



Gjennomføring av tvangsopphold 

(nærmere om tvangsfullmaktene) 

 Tilbakehold. Hvor langt rekker tvangsfullmaktene? 

 Permisjoner 

 Svak koordinering mellom sphtjl. § 3-14(1) og sotjfor 
§ 5-12(1) 

 Ulike former for tvangstiltak hjemlet i sotjfor. Merk 
at ikke hjemmel for innskrenkning av mobilbruk 
utover i nødrettssituasjoner 

 Urinprøver 

 Skal fastsettes av fylkesnemnden. Ikke adgang til 
urinprøver ved midlertidige vedtak (Ot.prp. 78 (1997-
98) s. 14) 



Gjennomføring av tvangsvedtak - 

kompetansefordelingen 
 Innleggelse/utskriving/tilbakeføring 

 Sosialtjenesten avgjør om vedtaket skal settes i verk, jf. § 10-2(3)2 og § 
10-3(4) 

 Institusjonen avgjør utskriving, sml. sphtjl. § 3-15 
 Bevisst brudd med den tidligere regel i sotjl. § sotjl. § 7-6(3) 

 Sosialtjenesten skal varsles ved utskriving, jf. sphls. § 3-15, og bør også tas 
med på råd 

 En kime til konflikt mellom sosialtjeneste og institusjon 

 En utskrivning må være faglig forsvarlig, og institusjonen vil normalt ha plikt til å 
vurdere overføring til andre institusjoner 

 Sosialtjenesten avgjør tilbakeføring etter rømming, jf. sotjfor. § 5-9, men 
denne regelen samsvarer dårlig med institusjonens kompetanse mht 
utskriving 

 Sosialtjenesten har uansett ansvaret etter institusjonsoppholdet 
 Sosialtjenesten har et hovedansvar for å planlegge forløpet etter endt 

tvangsopphold 

 Sosialtjenesten bør ta initiativ til å utarbeide individuell plan, men dette 
tiltaket fordrer pasientens samtykke, jf. hol. § 7-1, sphtjl. § 2-5 og pasrl. 
§ 2-5 m.fl 



Gjennomføring av tvangsvedtak – 

hvor skal oppholdet skje? 
 Hvor skal tvangsvedtaket gjennomføres? 

 Kan fastsettes av nemnden (både etter § 10-2 og § 10-3), men 
pasienten skal høres 

 Rett til fritt institusjonsvalg, også for tvangsinnlagte, jf. pasrl. § 2-4(3), jf. 
lovendring av 21. des. 2007 (ikraft 1. jan 2008) 

 Sosialtjenesten har ansvar for at institusjonen er faglig og materielt egnet, 
jf. § 10-2(3)1 (ingen tilsvarende bestemmelse i § 10-3, men også her har 
sosialtjenesten et ansvar) 

 Gjennomføring kan skje i institusjon regulert av phvl. og da da etter 
reglene i phvl. kap. 4 (med enkelte unntak), jf. phvl. § 1-1a(2) 

 Hvor skal oppholdet skje, når det er begrenset med plass: Plikter 
RHF å tilby institusjonsplass når det er truffet tvangsvedtak? 
 Forarbeidene til sotjl. § 7-1a som ble vedtatt, men aldri trådte i kraft, 

som veileder for tolkingen av sphtjl. § 2-1a(1) nr. 5 

 Forholdet til pasrl. § 2-1 og skillet mellom ”øyeblikkelig hjelp” og 
”nødvendig helsehjelp” 
 Særlig om plasstildeling ved midlertidige vedtak  

 

 



Avsluttende diskusjoner 

 Fra klient til pasient 

 Oppnår reglene formålet? 
 Evaluering av Uni Rokkan på oppdrag fra Helsedirektoratet 

 Er oppfølgingen etter tvangsopphold tilstrekkelig ivaretatt? 

 Forholdet mellom akutt intervensjon og langsiktige tiltak 

 Økt samordning rus og psykiatri 

 Regjeringens syn i rusmeldingen (St. meld. 30  (2011-12) kap. 7) 
 Riktigere og mer ensartet bruk av tilbakehold og tvang 

 Kommende endringer 
 Ny handlingsveileder 

 Revidert forskrift 

 På sikt koordinert og enhetlig tvangsregelverk? 

 Diskusjoner omkring den beskjedne bruken av reglene 



Aktuell litteratur 

 Tvangsinnleggelsesreglene 

 Ingrid Lunbeberg, Kristian Mjåland, Karl Harald Søvig, Tvang i rusfeltet (2014) 

 Karl Harald Søvig, Tvang overfor rusmiddelavhengige (2007) 

 Aslak Syse, Psykisk helsevernloven med kommentarer (2007), del III, kap. 3 

 Hansen/Svenkerud, Gravide innlagt på Borgestadklinikken 1996-2005 (2006), 
med oppfølger for innlagte 2006-2008 (2009).  

 Prp. L. 91 (2010-11) kap. 37 og s. 502-503 

 St. meld. 30 (2011-12) s. 118 flg. 

 Reglene om gjennomføring av institusjonsopphold 
 Rundskriv I/8-2004 (delvis foreldet) 

 Ot.prp. 53 (2006-07), forarbeid til endringen ved lov av 21. des. 2007 nr. 123 



Pasientrettigheter 



Rettskildepyramiden 

Grunnlov 
(inkorporerte 

menneskerettigheter) 

Lover gitt av Stortinget 

Forskrifter (normalt gitt av departementet) 

Praksis 

Skjønn 

For informasjon om lover/forskrifter, se Lovdata. 



RUSREFORMEN 

- og samhandlingsreformen 
 Tidligere organisering 

 Kommunal sosialtjeneste 

 Fylkeskommunen ansvar for institusjonene 

 Rusreformen (vedtatt 2003, ikraft 1. jan. 2004)  

 Formelt to lovvedtak (siste med store endringer under 

stortingsbehandlingen) 

 Ansvaret for institusjonene ble lagt til RHF-ene 

 Reform i kjølvannet av sykehusreformen  

 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) ble 

introdusert og definert som spesialisthelsetjeneste 

 Tidligere klienter ble nå pasienter – med pasientrettigheter – så sant disse fikk 

TSB 

 Samhandlingsreformen (vedtatt 2011, ikraft 1. jan. 2012) 



Oversikt (?) over sentrale regler 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (2. juli 1999 nr. 63) – pasrl. 

 Setter opp de sentrale rettigheter for pasienter 

 Med samhandlingsreformen ble også brukere inkludert 

 Helsepersonelloven (2. juli 1999 nr. 64) – hpl.  

 Regulerer rettigheter/plikter for helsepersonell (bl.a. taushetsplikt) 

 Har også bestemmelser rettet mot pasienter (se særlig § 7 om 

inngrepsplikt som også er en tvangsbestemmelse)  

 Spesialisthelsetjenesteloven (2. juli 1999 nr. 61) – sphtjl. 

 Regulerer organiseringen av spesialisthelsetjenesten 

 Også andre regler kan være aktuelle 

 Helse- og omsorgstjenesteloven (hotjl.), psykisk helsevernloven  (phvl.), 

forvaltningsloven (fvl.) m.fl. 



Formål og virkeområde til pasrl. 

 Pasrl. hadde ingen forgjenger, men flere pasientrettigheter var 

hjemlet ulike steder i lovverket (i tillegg til etablert gjennom 

ulovfestete prinsipper)  

 Formål (§ 1-1): hva skal vi med formålsbestemmelser? 

 Sikre borgerne «lik tilgang» på tjenester av god kvalitet ved et 

rettighetsbasert system 

 Skal bidra til å «sikre tillitsforholdet» mellom pasient/bruker og 

tjenesteyter, ivareta respekt for «liv, integritet» og menneskeverd 

 Virkeområde (§ 1-2) 

 Gjelder alle som er pasienter (som utg. pkt. også tvangsinnlagte) 

 Gjelder alle som «oppholder seg i riket» 



Retten til å bli pasient 

 § 2-1a rett til nødvendig helsehjelp fra den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten (sml. hotjl. § 3-1 og § 3-2) 

 Rett til øyeblikkelig hjelp (§ 2-1a første avsnitt) 

 Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester (§ 2-1a annet avsnitt) 

 § 2-1b rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

(sml. sphtjl. § 3-1 og § 2-1a) 

 Rett til øyeblikkelig hjelp (§ 2-1b første avsnitt) 

 Rett til nødvendig helsehjelp (§ 2-1b annet avsnitt) 

 Personer som har behov for tjenester, men ikke har rettskrav 

 To-delingen mellom rettighetspasienter og de med behov, men uten rettskrav 

oppheves når lov 21. juni 2013 nr. 79 trer i kraft. 

 Fra forarbeidene: «Det skal ikke prioriteres mindre som en følge av forslaget, 

men bedre» (Prp. 118 L (2012–2013) s. 49 

 § 2-1c rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale 

 



Utvalgte rettigheter knyttet til 

retten til å bli pasient 
 Rett til fristfastsettelse om rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten i tråd med hva som er «faglig forsvarlig», jf. 

pasrl. § 2-1b annet avsnitt siste setning 

 Rettigheter knyttet til fristbrudd (behandling i annet helseforetak, i utlandet 

m.v.) 

 Egen forskriftshjemmel for «rus- og psykiatripasienter» (og barn og unge), jf. 

prioriteringsforskriften § 4a (krav på vurdering innen 10 dager og frist for 

oppfyllelse skal ikke overstige 65 virkedager) 

 Rett til vurdering (§ 2-2) 

 Også her endringer (30 til 10 dager) når lov 21. juni 2013 nr. 79 trer i kraft 

 Rett til valg av sykehus/institusjon, men ikke behandlingsnivå (§ 2-

4) 

 Aktuelle institusjon må være eid eller ha avtale med RHF 

 Gjelder også for pasienter innen TSB 

 Gjelder også for tvangsinnlagte, men her enkelte unntak 



Oversikt over andre utvalgte 

pasientrettigheter 

 Rett til medvirkning og samtykke (kap. 3) 

 Samtykke til helsehjelp (kap. 4) 

 Særlig om akutt ruspåvirkning og 

samtykkekompetanse 

 Rett til journalinnsyn (kap. 6) 

 Særlig om rettigheter knyttet til saksbehandling 

(kap. 7 om klage og § 2-7 om forholdet til 

forvaltningsloven) 



Noen avsluttende refleksjoner 

 Utfordringer knyttet til «lik tilgang» 

 Er regelverket blitt for komplisert? 

 Lov 21. juni 2013 nr. 79 er ment som en forenkling, men er 

den det? 

 Aktuell litteratur: 

 Aslak Syse, Pasientrettighetsloven med kommentarer (3. utg. 

2014) 

 Prp. 118 L (2012–13) Endringer i pasient- og 

brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og 

pasientrettighetsdirektivet m.m.)  

 Rundskriv I-8/2004 Rusreformen - pasientrettigheter og 

endringer i spesialisthelsetjenesteloven (dels foreldet) 

 


