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Helse- og omsorgstjenesteloven kap 10
§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom 
hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av 
regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, 
og holdes tilbake der i opptil tre måneder.

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt 
helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket 
er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. 

§ 10-4 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke/Avtalt tilbakehold
Når en rusmiddelavhengig på grunnlag av eget samtykke blir tatt inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, kan institusjonen sette som vilkår at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i 
opptil tre uker regnet fra inntaket.

Ved opphold i en institusjon med sikte på behandling eller opplæring i minst tre måneder kan det også settes som vilkår at den 
rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i opptil tre uker etter at samtykket uttrykkelig er trukket tilbake. Tilbakehold kan bare skje 
opptil tre ganger for hvert opphold.



Bruk § 10 -4  Avtalt tvang

Institusjoner som tar imot pasienter etter § 10-4 må være pekt ut av RHF, 
jf spesialisthelsetj.l. §2-1a (4)

Målgruppe: 
Pasienter som ønsker forsterket opplegg rundt ordinær 
innleggelse og pasienter som fyller vilkårene for 
tvangsinnleggelse, men hvor § 10-4 vil være et 
tilstrekkelig hjelpetiltak 

Spesielt viktig for gravide: vilkår om 
urinprøvetaking 



Noen av forskjellene på tvang etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven

• Antallet

• Fylkesnemndsbehandling          To legers vurdering

• Rask rettslig klageadgang          kontrollkommisjon

• Formålet: Tilbakehold (hindre skade)          Behandling

• Lengden: 
- maks 3 måneder (§10-2)

- maks ut svangerskap (§10-3)

- maks ut planlagt behandlingsforløp (§10-4) 

- 10 + 10 dager (tvungen observasjon ps.hv) 

- inntil ett år (tvungent psykisk helsevern) + forlengelse om kontrollkommisjonen samtykker (inntil ett år av 
gangen)



Tvang – noen ganger nødvendig og riktig?
Hvis det sikrer et gode for pasienten 
(eller for foster) som personen (fosteret) 
ellers ikke ville oppnådd

Personer som i kraft av utdanning og erfaring 
skal vurdere personers beste, og som 
forvalter tvangsbestemmelsene, må være 
innforstått med at yrkesutøvelsen innebærer 
paternalisme. 

Ulikheten i innsikt om hva som er nødvendig å 
gjøre for å ivareta personens beste, gir grunnlag for 
bruk av tvang. Plikten er ikke en motsigelse til 
selvbestemmelse og brukermedvirkning. Til 
sammenligning det helsepersonell er forpliktet til å 
foreta seg ved overdoser eller andre akutte eller 
livstruende situasjoner.



Interne etiske drøftinger
Hvem har rett til å bruke tvang mot en annen person? Og til hvilket formål? 

Hvordan kan vi inkludere pasienten i vurderinger/bekymringer 
-Informere om prosessen og juridiske forpliktelser

Hva ligger som «pålegg/krav» til ansatte? 

Når vet vi «bedre» enn brukeren hva som er best for han/henne? 

Hva betyr brukermedvirkning i tvangssaker? 

Hvordan samarbeide med pårørende? 

Avklare om du har tvangsskeptisisme som ideologisk ståsted? 

Kan ansvaret for egen skjebne bli en byrde snarere enn en kjærkommen frihet? 



Ny veileder i 2016



Mål med ny veileder
• Færre midlertidige vedtak, flere 

planlagte løp

• Flere avtaler om § 10-4, avtalt 
tilbakehold

•Økt pasient- og brukerinnflytelse 

•Økt pårørendeinvolvering 

• Sammenhengende pasientforløp 

• Færre geografiske forskjeller

• Felles holdningsgrunnlag 

•Bedre tilgang og kvalitet på 
institusjonsplassene

•Opprettelse av bistandsteam

•Kunnskap om lovverk, målgruppe, 
samhandling og etikk

• Integrere forsvarlighetskravet og 
retten til nødvendig helsehjelp

• Sterkere ledelsesforankring

•Bedre organisering 

• Forbedret internkontroll



Samarbeid/ bistandsteam

Det bør opprettes to faste samarbeidsorgan 
- ett internt i kommunen. «Ressursgruppe» for 

den/de som har jevnlig oppfølging av pasienten
- ett bistandsteam på tvers av alle nivåer som 

helseforetaket oppretter

Teamene trer sammen når konkrete saker oppstår 
og består av faste medlemmer. Faste medlemmer 
sikrer lokal kompetanse



Samarbeidsavtaler

•Generelle samarbeidsavtaler mellom kommunal rustjeneste og 
instanser som politi, barnevern, advokat og helsestasjon bør opprettes 
i forkant og uavhengig av konkrete saker

•Sørg i alle saker for ryddig bruk av samtykkeskjema, individuell plan og 
konkrete samarbeidsavtaler mellom hjelpeinstansene

•Samarbeid med fastlege er sentralt i alle saker



Bekymringsmelding, taushetsplikt, 

samtykke?

- Alle kan/skal sende bekymringsmelding

- Helsepersonell har opplysningsplikt på forespørsel og plikt 

til å gi opplysninger av eget tiltak (meldeplikt) jf

helsepersonelloven § 32 (2). 

- Samtykke er hovednøkkelen 

- Ikke nødvendig å dokumentere opplysninger alle er enige 

om…



Manglende 
erfaringer på 
alle nivå…

- Gjør at mange vegrer seg for å ta avgjørelser  

- Skaper usikkerhet på akuttvurderinger

Veilederen anbefaler å være to i saker ut i fra 
dilemmaene ved vurderinger, tidsfrister og 
eventuelle trusler/sterke følelser 

Avdelingsleder har ansvar knyttet til å signere alt 
av vedtak og papirer 



Innhold i tilbakehold

• Lovens intensjon

• Tilbud om behandling

• Motivasjon

• Forberedelse til evt videre frivillig behandling

• Samarbeid med nettverk/ familie

Alle avdelinger skal gi tilbud om fullverdig behandling i hele perioden for tilbakehold. 
Uavhengig av grad av samarbeid med pasienten bør en forvente at institusjonen kan 
beskrive funksjonsnivå basert på observasjoner, i forhold til psykisk helse, ADL-funksjoner, 
sosial fungering og somatiske forhold. 



IS 1505 
Prioriteringsveileder TSB

«Dersom pasienten ønsker videre helsehjelp etter opphørt 
tvang, er hovedregelen at pasienten er å anse som 
rettighetspasient inntil vedkommende er «behandlet ut av 
sin tilstand»… Det innebærer at det ikke er nødvendig å 
sende henvisning for ny vurdering ved overgang til et 
videre frivillig behandlingsforløp»

Vurdering av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Kommunene bruker ofte for lang tid på vurderingsfasen
Akuttvedtak blir vanlig fordi kommunen ”må” gjøre noe. 

Gravide er i en særstilling og konsekvensene for fosteret kan være alvorlige 
hvis kommunen har en lang vurderingsfase. 
Den som først blir kjent med graviditeten har ansvar for umiddelbart å vurdere meldeplikt og etablere 
samarbeid med den gravide, fastlege og helsestasjon. Øyeblikkelig hjelp og behov for innleggelse i 
institusjon på dagen må vurderes.  Dersom kvinnen ikke skal innlegges, må kommunen umiddelbart inngå 
avtaler om frivillige urinprøver og oppfølgingssamtaler. Den gravide må informeres grundig om 
konsekvenser, rettigheter og plikter. Dersom den gravide avlegger positiv prøve, unnlater å avlegge prøve 
eller uteblir fra avtale, må kommunen vurdere å fatte tvangsvedtak. Informasjon er avgjørende for å 
skape forutsigbarhet i en krisesituasjon. 
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Skjematisk oversikt over beslutningsprosessen 

1 
Foreligger rusmiddelavhengighet, omfattende misbruk av 
rusmidler, vedvarende påvirkning av rusmidler, misbruk 
med fysisk og/eller psykisk forkommenhet, eller 
rusmiddelmisbruk hos en gravid kvinne?  

Nei:  
Ingen tvangsvedtak, men 
eventuelt tiltak i henhold til 
§§ 3-2 og 3-3 

 

2 
Ta opp bekymringen med personen. Har rådgivning eller 
annen poliklinisk behandling vært forsøkt? Er det mulig å få 
til samarbeid med pårørende (for blant annet 
komparentopplysninger)? 

Nei:  
Hvis det antas 
hensiktsmessig: prøv 
polikliniske tiltak først. 
Husk særlige vilkår for 
gravide og behovet for 
rask vurdering.  

 

3 
Er personen motivert for institusjonsbehandling? 

Nei:  
Gå til 6.  
Husk særlige vilkår for 
gravide og behovet for 
rask vurdering.  

 
 

5 
Diskuter et opphold etter § 10-4 med personen. Forklar 
hensikten og hva det innebærer. Understrek betydningen 
av å kunne stoppes når (ikke hvis) trangen til rus melder 
seg. Ønsker vedkommende å skrive under en avtale med 
institusjonen om tilbakehold etter reglene i § 10-4?   

Ja:  
Skaff en egnet 
institusjonsplass i 
samarbeid med 
DPS/SMP. Husk særlige 
vilkår for gravide og 
behovet for rask 
vurdering. 

 

4 
Personen bør utredes nærmere (be om assistanse fra en 
poliklinikk eller annen spesialinstans ved behov). Virker det 
som om personen er i stand til å holde seg på 
institusjonen?  Husk særlige vilkår for gravide og behovet 
for rask vurdering.  

 

Ja:  
Skaff en egnet 
institusjonsplass i 
samarbeid med 
DPS/SMP.  

 
 

Ja: Gå til 2 

Ja: Gå til 3 

Ja: Gå til 4 

Nei: Gå til 5 

Nei: Gå til 6 

6
Vurder et vedtak om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke etter § 10-2. Hvis kvinnen er 
gravid, vurder umiddelbart tiltak etter § 10-3. Ta opp saken med personen i den grad dette er mulig. Hensikten 
med et opphold etter § 10-2 er å motivere for videre behandling. Åpen dialog og god informasjon øker 
muligheten for å oppnå dette.



Takk for oppmerksomheten  
- ta gjerne kontakt 

E-post Kielland@rusfeltet.no

Telefon 97005557
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