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0032  OSLO

Fortolkning - pasientrettighetsloven kap 4 A - vedtakskompetanse ved 
innleggelse i kommunalt sykehjem

Vi viser til e-post av 07.12. 09 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Trine G. Stavn.

Det ønskes avklart hvem som er rette instans til å fatte vedtak etter pasientrettighets-
loven (pasrl.) kapittel 4 A i forbindelse med innleggelse i sykehjem i de tilfeller der 
pasienten utskrives fra spesialisthelsetjenesten direkte til kommunalt sykehjem.

Loven forutsetter at det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen skal fatte 
vedtak, jf. pasrl. § 4 A-5. Hvem som kan fatte vedtak om å innlegge pasient i sykehjem
med tvang må vurderes i lys av hvem som har ansvaret for den helsetjenesten som 
skal gjennomføres – i dette tilfelle innleggelse i kommunalt sykehjem. Spesialisthelse-
tjenesten har ikke kompetanse til å beslutte innleggelse av pasient i kommunalt 
sykehjem, og er derfor avhengig av å koordinere utskriving av en behandlingsklar 
pasient med kommunen som tar slik beslutning. I kommunen vil det ofte være et 
bestillerkontor som fatter vedtak om plass, mens pasientens fastlege må fatte vedtaket 
om bruk av tvang dersom pasienten motsetter seg innleggelsen i sykehjemmet.

Tett samarbeid og kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelse-
tjenesten ved fastlege og eventuelt bestillerkontor må forutsettes. Spesialisthelse-
tjenesten vil ventelig ha de nyeste opplysningene om pasientens helsetilstand, 
samtykkekompetanse og hvilke tillitskapende tiltak som har vært iverksatt. Fastlegens 
eventuelle beslutning om innleggelse ved tvang vil måtte basere seg på disse 
opplysningene, samt på den kjennskapen som fastlegen selv og kommunehelse-
tjenesten for øvrig har til pasienten.

Vennlig hilsen

Cecilie Daae e.f.
fung. avdelingsdirektør

Hanne Skui
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk



Helsedirektoratet • Divisjon spesialisthelsetjenester
Avd. bioteknologi og generelle helselover
Hanne Skui, tlf.: 24 16 32 97
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no


