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• Skulle si noe om: 

• Rettigheter som utløses 

• Konsekvenser for kommunale tilbud 

• Tilgjengelighet av omsorgstjenester 

• Bolig 

• Ulike stønader 

• Spesialisthelsetjenester 

• Tvang 

• samtykkekompetanse 
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Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• Hvilke rettigheter utløses for utviklingshemmede med 

rusmiddelmisbruk? 

• Det enkle svaret: 

• Utviklingshemmede har samme rett til behandling/bistand 

for sitt rusmiddelmisbruk som alle andre. 

• Samme rett til helse- og omsorgstjenester fra kommune- og 

spesialisthelsetjenesten 

• Finnes det noen særregler/muligheter?  

• Kan HOL kap 9, 10 og pasrl 4A benyttes? 

 

 



5 

Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• Pasient/bruker sine rettigheter finnes i pasient og brukerrettighetsloven 

• § 2-1 a – rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen 

• I dette ligger at utviklingshemmede har rett på bistand fra kommunen 

for sitt rusmiddelmisbruk 

• Kommunes plikter: helse- og omsorgstjenesteloven 

 

• Se kommunes ansvar for helse- og omsorgstjenester HOL § 3-2 (i 

denne sammenheng særlig nr 5 (Sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering ) og nr 6 ( bestemte lovpålagte tjenester) 

• Konsekvenser: må tilrettelegges ut fra behovet, utviklingshemmede har 

særlige behov 
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Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• § 2-1 b rett til nødvendige helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten    

(herunder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhenighet) 

 

 

• Spesialisthelsetjenesten: spesialisthelsetjenesteloven 

 

• Ser særlig § 2-1 a nr 5 (tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som kan ta imot 

rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven 

§§ 10-2 til 10-4) 

Skal tilrettelegges for den utviklingshemmede 
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Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• Tvangsbestemmelser  - kan de benyttes? 

 

• HOL kap 10  (tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige) 

 

• HOL kap 9 (tvang – makt – utviklingshemmede) 

 

• Pasrl kap 4A – Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse 

 

• Lov om psykisk helsevern 
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Vilkår HOTL §10-2 og§10-3  

•  Rusmiddelmisbruker 

• Skade – negativ helsekonsekvens (enten for personen selv 

eller foster) 

• Årsakssammenheng mellom rusmiddelmisbruket og 

skade 

• Vurdering av frivillige hjelpetiltak som utilstrekkelig 

• Krav til en skjønnsmessig vurdering 

 

• Graviditet (§10-3) 
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§ 10-2 
• (For)målet med slikt vedtak: 

1. Begrense helseskade ved omfattende og vedvarende 

misbruk, andre tiltak ikke er tilstrekkelige 

2. Motivering og tilrettelegging. Pasienten skal komme i en 

tilstand der vedkommende kan ta stilling til egen 

situasjon. Det er noe mer enn ren avrusing 

3. Etablere en behandlingsallianse hvor det kan utvikles en 

relasjon mellom pasient og behandler/institusjon 

• Tvangsplassering er ikke en egen behandlingsmetode, 

men et virkemiddel til å komme i gang med et 

behandlingsopplegg - hjemler ikke tvangsbehandling 
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 Pasrl kap 4A – kan den benyttes? 

• Ja – hvis vilkårene er oppfylt. Misbruket kan føre 

til vesentlig helseskade 

 

• Men merk at tvungen innleggelse og 

tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. 

•  Ellers gjelder det i hele helsetjenesten 

• Kjenner til av dette er blitt brukt på ROP pasienter som 

ikke har samtykkekompetanse 
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Vilkårene (se § 4 A-3 annet ledd) 

Tre kumulative vilkår: 

1. En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til 

vesentlig helseskade på pasienten 

2. Helsehjelpen anses nødvendig 

3. Tiltakene må stå i forhold til behovet for 

helsehjelpen 
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Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A  for? 

 
• Pasienter må: 

• være over 16 år,  

• mangle samtykkekompetanse, og 

• motsette seg helsehjelpen ( hvis ikke motstand så gjelder pasrl 

§ 4-6) 

• Se også pasrl §4-7  

• Pasient som er fratatt rettslig handleevne på det personlige området etter 

vergemålsloven § 22 tredje ledd, skal i så stor utstrekning som mulig selv 

samtykke til helsehjelp. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen 

samtykke på vegne av pasienten. 

• Diagnoseuavhengig 

 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D9z2EzA722z2E3
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D9z2EzA722z2E3
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20100326z2D9z2EzA722z2E3
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Vilkår for HOL kap.9 
• Må ha diagnosen psykisk utviklingshemmet. 

• Gjelder kun når det ytes tjenester hjemlet etter §3-2 nr. 6 

a-d. 

• Gjelder ikke behandling av psykiske og somatiske lidelser. 

• Må forhindre vesentlig skade på seg selv eller andre og  

• forebygge og begrense bruk av tvang og makt 

• Må være ledd av helse – og omsorgstjenester til pleie- 

og omsorgsformål 

• Alder er uvesentlig.  
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HOTL. §9-5 VILKÅR FORBRUK  AV TVANG 

OG MAKT 

 • Det kan anvendes tvang og makt i følgende  

• tilfeller:  

• a. skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner 

• b. planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte 

nødssituasjoner 

• c. tiltak for å dekke brukerens eller pasientens  

grunnleggende behov for mat og drikke,  

påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig  

 trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak 
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Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• Kan kap 9 benyttes i forbindelse med rusmiddelmisbruk? 

• Utgangspunktet er nok at dette er litt på siden av kap 9 

• Rundskriv 98 (kap 6A) : som utgangspunkt er det ikke 

adgang til å bruke tvang eller makt for å få 

tjenestemottaker til å slutte å bruke tobakk eller alkohol… 

• Men: Når det gjelder bruka av alkohol, må også 

vedkommedes atferd under innflytelse av alkohol tas med i 

vurderingen. 

• Samme formulering stod i rundskriv fra 2004 uten at dette 

er nærmere utdypet. 

•   
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Rusmiddelmisbruk - utviklingshemmede 

• Rundskriv fra 2015: 

 

• Som utgangspunkt vil det dermed ikke være adgang til å bruke tvang eller 

makt for å få tjenestemottakeren til å slutte å bruke tobakk, alkohol eller andre 

rusmidler. Dette kan stille seg annerledes hvis tobakks- eller 

rusmiddelbruken etter en helsefaglig vurdering kan medføre vesentlig 

skade. 

• Det vil ikke i seg selv være avgjørende om det aktuelle rusmiddelet eller den 

aktuelle livsførselen er lovlig eller ulovlig. Når det gjelder bruk av rusmidler, 

må også vedkommendes atferd under ruspåvirkning tas med i vurderingen 

om det kan oppstå vesentlig skade 

• Hva betyr dette? 

• Kap 9 kan benyttes, men vilkårene i loven må være oppfylt og formålet 

med tiltaket kan ikke primært bare være avrusning, behandling av 

rusmisbruket 
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Oppsummering 
• Utviklingshemmede har samme rett til behandling/bistand for sitt 

rusmiddelmisbruk som andre 

• Rettigheten kan strykes ved at de har særlige behov 

• Tvangsbestemmelense i HOL kap 10 kan nyttes, men en må vurdere 

om det er hensiktsmessig 

• HOL kap 9 kan benyttes, men en må da se helst på det som tiltak som 

er nødvendige for grunnleggende behov hvor rusing er et element 

(vesentlig helseskade) 

• Jeg tror at kap 9 i liten grad  er brukt til «rusbehandling» 

• Pasrl kap 4A kan benyttes, men er usikker på hvor praktisk det er  (er 

brukt på ROP pasient uten samtykkekompetanse).  

• Er da en del av helsehjelp for at vesentlig skal ikke skal oppstå 

• Utfordringen kan være å få gjennomført slike tiltak 
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