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Høringsnotat om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 
2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk 
helsevernloven) og lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). 
 
Hovedhensynene bak endringsforslagene er: 
 

• Tydeliggjøring av pasientrettighetenes stilling i det psykiske helsevernet  

• Foreta endringer og presiseringer av lovbestemmelser som har vist seg 
problematiske i praktiseringen av loven 

• Foreta en forenkling og opprydning for å bedre tilgjengeligheten til regelverket 

Unntaket i § 1-5 i psykisk helsevernloven om at pasientrettighetsloven gjelder ”så langt 
det passer” foreslås opphevet, og det foretas i høringsnotatet en rekke drøftelser 
knyttet til de ulike pasientrettighetene. Videre foretas det også drøftinger i forhold til 
regelverk om bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven og 
etter barnevernloven. Det vises særlig til ønske om innspill fra høringsinstansene i 
forhold til videre oppfølging av regelverket, se punkt 7.6.  
 
Også i andre bestemmelser i loven foreslås det flere endringer. Departementet viser 
særlig til omfattende redigeringsmessige endringer i kapittel 3 i tillegg til viktige 
materielle endringsforslag når det gjelder tutorordningen og forbudet mot overføring 
fra frivillig til tvungent psykisk helsevern (punkt 7.9). Klargjøring av bruk av tvang etter 
psykisk helsevernloven i forbindelse med behandling av alvorlige spiseforstyrrelser er 
også et prinsipielt viktig forslag(punkt 7.10.1). 
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Det bes om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 16. september 2005 til:  
Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no 
 
Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende 
adresse: http://odin.dep.no/hod/norsk/hoeringer 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen e.f. 
avdelingsdirektør 
 Lars Duvaland 
 rådgiver 


