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Høring - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven 
(Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.) 
Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring av forslag om å 
lovfeste at kommunen ikke kan bosette personer under 50 år i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester beregnet for eldre. 

Departementet skriver at dette vil i praksis også omfatte omsorgsboliger, men kun 
omsorgsboliger der personer under 50 år må dele oppholdsrom, som kjøkken, bad, stue og 
lignende med personer som er betydelig eldre enn dem selv. Lovforslaget innebærer ikke at 
det blir forbud mot å bosette yngre personer i sykehjem mv., men da må personen selv, 
eventuelt pårørende, samtykke til bosettingen. 

I høringsnotatet foreslås det følgende endringer: 

• Ny § 3-2 b i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
(helse- og omsorgstjenesteloven). 

• Ny § 4-8 i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven). 

• Nytt tredje ledd i pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-2. 

I tillegg skisseres alternative forslag som departementet særlig ber om tilbakemelding på. 

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret. 
 
Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet her. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
27. februar 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsbrev-endringer-i-helse-og-omsorgstjenesteloven-og-pasient-og-brukerrettighetsloven-forbud-mot-langtidsopphold-for-personer-under-50-ar-i-sykehjem-mv/id2952258/
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer
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Høring - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 

år i sykehjem mv.) 

 

Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marlene Havn Sæther 
Rådgiver helsepolitikk   
 

  
 
  

 


