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Spørsmål om egenandelsforskriften - Adgangen til å kreve egenandel for opphold på 
sykehjem fra pasienter som motsetter seg oppholdet - Svar fra Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder mottatt 17. september 
2014. I henvendelsen er det stilt spørsmål om kommunen har adgang til å kreve egenandel av 
personer uten samtykkekompetanse som er innlagt på sykehjem mot sin vilje. Helse- og 
omsorgsdepartementet har oversendt saken til Helsedirektoratet for besvarelse. 
 
Kommunens adgang til å kreve egenandel for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 
er regulert i lovens § 11-2: 
 
«For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som driver 
etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og bruker når dette 
følger av lov eller forskrift.»  
 
Nærmere regler om egenbetaling for opphold på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, 
er gitt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
(egenandelsforskriften). Det følger av forskriftens § 1 første ledd at kommunen kan kreve 
egenbetaling for opphold på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som nevnt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Dette omfatter blant annet sykehjem 
og aldershjem, når oppholdet ikke er gitt som avlastningsopphold. 
 
Egenandelsforskriften § 1 er generelt utformet, og inneholder ikke noe unntak for de tilfellene 
hvor pasienten er innlagt på institusjon mot sin vilje. Heller ikke av annen lov eller forskrift 
følger det noe unntak for slike tilfeller. Regelverket må etter dette forstås dithen at 
kommunen kan kreve egenbetaling også av beboere som er innlagt mot sin vilje, forutsatt at 
innleggelsen og/eller tilbakeholdet skjer med grunnlag i et lovlig fattet vedtak. 
 
Til orientering gjør Helsedirektoratet oppmerksom på at Helse- og omsorgsdepartementet har 
gitt direktoratet i oppdrag å utrede om det fortsatt skal være adgang til å kreve egenandel fra 
pasienter og brukere uten samtykkekompetanse som mottar kommunale helse- og 
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omsorgstjenester mot sin vilje. Helsedirektoratets utredning vil leveres til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen fristen, som er 15. oktober 2015. 
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