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Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 
50 år i sykehjem mv.) 

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring 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. 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. 

 

Høringsfristen er 20. mars 2023. 
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22/5025- 

Dato 

19. desember 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å 

vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, 

tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 

 

Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med 

øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke 

skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Geir Helgeland (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jeanette Fjeldheim 

seniorrådgiver 
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