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Svar på spørsmål om fritt behandlingsvalg 

Helsedirektoratet viser til din henvendelse i vedlagte brev med spørsmål knyttet til fritt 
behandlingsvalg for pasienter under tvungent psykisk helsevern, herunder særlige spørsmål 
knyttet til RecoveyAkademiet AS.  
 
Bestemmelsen om fritt behandlingsvalg er som kjent hjemlet i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-4. I den forbindelse skriver du: «Av bestemmelsens annet ledd går det 
frem at pasienten fritt kan velge privat virksomhet dersom denne enten har avtale med et 
regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift med hjemmel spesialisthelsetjenesteloven 
§ 4-3. Det kan ikke være tvilsomt at dette er to alternative vilkår og ikke kumulative – slik det gis 
uttrykk for i e-posten fra OUS HF.» 
 
Helsedirektoratet støtter din forståelse av regelverket, dette er to alternative vilkår for rett til 
fritt behandlingsvalg ved privat virksomhet. 
 
Når det gjelder private virksomheter som er godkjent etter forskrift med hjemmel i 
spesialisthelsetjenesteloven § 4-3, er det slik at denne ordningen ikke omfatter tvungent 
psykisk helsevern se forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester 
mot betaling fra staten § 11. Det betyr at tilbudet av private virksomheter som er godkjent av 
Helfo etter nevnte forskrift er en del av fritt behandlingsvalg for pasienter som mottar frivillig 
behandling i psykiske helsevernet.  
 
På Helsenorge.no er det gitt en oversikt over alle behandlingssteder med offentlig tilbud. Under 
behandlingssteder godkjent av Helfo for behandling i det psykiske helsevernet finner vi 
RecoveryAkademiet AS. 
 
Når det gjelder privat virksomheter som har avtale med et regionalt helseforetak, er det ikke 
noen unntak for tvungent psykisk helsevern, forutsatt at virksomheten har godkjenning etter 
psykisk helsevernforskriften § 2. Pasienter i det psykiske helsevernet, også pasienter underlagt 
tvungent psykisk helsevern, har derfor rett til å velge seg til et privat behandlingssted med en 
slik avtale. Eventuelt unntak fra denne retten vil være pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4, 
fjerde ledd.  
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På nevnte side på Helsenorge.no med oversikt over alle behandlingssteder med offentlig tilbud 
fremgår det at RecoveryAkademiet AS pr. i dag ikke har en slik avtale med et regionalt 
helseforetak. 
   
 
Vennlig hilsen 
 
Vårin Hellevik e.f. 
fungerende avdelingsdirektør 
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