
PHVL kapittel 4:  
Gjennomføring av psykisk helsevern 

§4-4a og § 4-8: Hvordan fatte vedtak? 
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Disposisjon,15:00 til 15:45 og 16:00 til 16:45 

 Litt fra forskriften i forhold til kapittel 4 

 Grunnleggende om PHVL §4-4 

 Grunnleggende om PHVL §4-4a 

 Caser til diskusjon 

 Litt fra forskriften i forhold til tvangsmidler 

 Grunnleggende om PHVL i forhold til øvrige vedtak etter kapittel 4 

 Caser til diskusjon 
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Generelle bestemmelser, kapittel 4 

 Vedtak etter dette kapittelet treffes av den faglige ansvarlige, med mindre 
noe annet er særskilt bestemt. 

 For vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke, §4-4a, 
kreves det at den faglige ansvarlige er lege med spesialistutdanning. 

 Vedtak om enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler med 
beroligende eller bedøvende hensikt, treffes av lege. 

 Underretning om vedtaket i henhold til reglene i forvaltningsloven §27, skal 
gis både til pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende, med 
mindre pasienten motsetter seg det. 

 Det skal også opplyses om pasientens rett til å la seg bistå av advokat eller 
annen fullmektig etter PHVL §1-7. 

 Det skal fortløpende vurderes om vedtaket skal opprettholdes. 

 

 
Rørvik,  Psykiatriveka mars 2019 



Klage 

 
 Klage etter dette kapittelet kan fremsettes skriftlig eller muntlig:  

 for den faglig ansvarlige for vedtaket eller annet helsepersonell.  

 direkte til Fylkesmannen eller kontrollkommisjonen. 

 Klageinstansen skal behandle klagen selv om tiltaket har opphørt, med mindre 
klageren skriftlig har gitt uttrykk for at klagen trekkes tilbake. 

 Klage har ikke oppsettende virkning. Klage på vedtak om behandling av 
legemidler som blir inngitt innen 48 timer etter at pasienten har fått underretning 
om vedtaket, har likevel oppsettende virkning inntil klagesaken er avgjort. Dette 
gjelder likevel ikke hvis pasienten ved utsettelse vil lide alvorlig helseskade. 

 Ved klage på tvangsbehandlingsvedtak, §4-4a, har pasienten krav på inntil 5 
timer fri rettshjelp i forbindelse med vurdering/utforming av klagen. 

 Klageinstansen for §4-4a er Fylkeslegen. 
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Registrering av vedtak 
 Opplysninger om vedtak om skjerming, behandling uten eget samtykke og 

bruk av tvangsmidler, skal føres i protokoller godkjent av Helsedirektoratet. 

 Fylkesmannen og kontrollkommisjonen skal på forespørsel forelegges 

protokollene. 

 Bruk av skjerming eller tvangsmidler over lengre tid skal uoppfordret meldes 

til kontrollkommisjonen. 

 Vedtaket skal angi planlagt begynnelse og varighet av behandlingen. 

 Ved vedtak om behandling med legemidler kan varigheten maksimalt 

settes til 3 måneder. 

 Behandling kan tidligst iverksettes 48 timer etter at pasienten er underrettet 

om vedtaket. Unntak der faglig ansvarlig for vedtak av tungtveiende  

grunner finner at behandlingen ikke kan utsettes. 
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Henting, behandling og informasjon 

 Dersom pasienten ikke møter til undersøkelse eller behandling , kan 
institusjonens personell om nødvendig hente vedkommende. Hentingen skal skje 
på mest mulig skånsom måte for pasienten. Henting kan eventuelt skje med 
bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten. 
Dersom det er behov for bruk av fysisk makt, skal det benyttes bistand fra 
politiet. 

  Behandling ved injeksjon skal bare gis når det ikke er mulig å få pasienten til å 
ta legemiddel gjennom munnen. Depotinjeksjoner skal ikke gis ved behandling 
av akutte sinnslidelser. 

 Under forutsetning av faglig forsvarlig tilsyn og veiledning, samt etter avtale med 
institusjon ansvarlig for vedtaket, kan den praktiske gjennomføringen av 
behandling med legemiddel overlates til helsepersonell utenfor det psykiske 
helsevernet. Dette kan bare skje hvis pasienten ønsker det. 

 Pasienten skal ikke tilføres legemidler uten å bli informert, jf. pasient og 
brukerrettighetsloven. Herunder skal det opplyses om den faktiske dosen og 
bivirkninger. 
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Kapittel 5.  

Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern 

 §5-1 i PHVL. Forholdet til de øvrige bestemmelsene. 

 

 Ved dom på overføring til tvunget psykisk helsevern etter 
straffeloven §62 gjelder bestemmelsene her så langt de passer, 

med unntak av §§3-1 til 3-4 og §§3-7 til 3-9. 
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§4-4. Vilkår for behandling uten eget samtykke 

 Pasient som er under tvunget psykisk helsevern, kan uten eget samtykke 

undergis slik behandling som klart er i overensstemmelse med faglig 

anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis. 

 Det er et vilkår at pasienten mangler samtykkekompetanse etter pasient- 

og brukerrettighetsloven §4-3. Vilkår om manglende samtykkekompetanse 

gjelder ikke ved nærliggende fare for eget eller andres liv eller helse. 

Unntaket er begrunnet i samfunnsvernet. 
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Det kan ikke gjennomføres behandling som 

innebærer et alvorlig inngrep, 

likevel med følgende unntak: 

 a) Pasienten kan behandles med legemidler. Slik behandling kan bare 

gjennomføres med preparater som er registrert her i landet og med vanlige 

brukte doser. Legemiddelbehandling kan bare gjennomføres med 

legemidler som har gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved 

eventuelle bivirkninger. 

 b) Som ledd i behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse, kan det 

gis ernæring såfremt dette fremstår som strengt nødvendig 

behandlingsalternativ. 
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Fortsettelse, unntak 

 Undersøkelse og behandling kan bare skje når det er forsøkt å oppnå 
samtykke til undersøkelsen eller behandlingen, eller det er åpenbart at 
samtykke ikke kan eller vil bli gitt. Dersom det ikke er åpenbart umulig, skal 
det også vurderes om det kan tilbys andre frivillige tiltak som alternativ til 
undersøkelse  og behandling.  

 Behandlingstiltak kan først benyttes etter at pasienten har vært tilstrekkelig 
undersøkt til å gi grunnlag for å bedømme tilstanden og behovet for 
behandling. Behandlingstiltak kan bare igangsettes og gjennomføres når 
de med stor sannsynlighet kan føre til helbredelse eller vesentlig bedring av 
pasientens tilstand, eller at pasienten unngår en vesentlig forverring av 
sykdommen.  

 Vedtak om legemiddelbehandling uten eget samtykke kan ikke fattes før 
pasienten er observert og forsøkt hjulpet i minst fem døgn fra etablering av 
vernet. Dette gjelder ikke hvis pasienten ved utsettelse vil lide vesentlig 
helseskade, eller hvis pasienten gjennom tidligere behandlingsopphold er 
godt kjent av institusjonen som vedtar behandling. 

 Kongen i statsråd gir forskrifter om undersøkelse og behandling uten eget samtykke. 
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§4-4a. Vedtak om undersøkelse og 

behandling uten eget samtykke 

 Den faglig ansvarlige treffer vedtak om undersøkelse og behandling uten 

eget samtykke etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. 

 Vedtaket skal straks nedtegnes. I vedtaket skal det opplyses om: 

1. Hvordan vilkårene for vedtaket, jf.§4-4 første ledd, er vurdert. 

2. Hvilke virkemidler som skal kunne brukes for å gjennomføre behandlingen. 

3. Vedtak om legemiddelbehandling uten eget samtykke er fattet før utløpet 

av den obligatoriske undersøkelsestiden på fem døgn, jf. §4-4 femte ledd, 

og hva er i så fall begrunnelsen. 

4. Hvilken type og dosering av legemiddel eller ernæring som skal kunne 

brukes. 

5. Hvilken behandlingsmessig effekt legemiddelet forventes å ha og når 

effekten forventes å inntre. 
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§ 4-4a. Vedtak om undersøkelse og behandling 

uten eget samtykke, fortsettelse 
 

6.    Forventede bivirkninger og eventuell risiko for varig skade som følge av 
 legemidlene. 

7.    Hvordan den samlede tvangsbruken forventes å påvirke pasienten og    
 samarbeidet fremover. 

8.    Forhåndserklæringer eller uttalelser om tidligere erfaring med bruk av 
 tvang. 

9.    Pasientens syn på aktuell frivillige tiltak. 

10.  Oppfatningen til annet kvalifisert helsepersonell.  

11.  Institusjonens opplegg for fortløpende evaluering av effekter og     
 bivirkninger av behandlingstiltaket. 

Pasienten og hans eller hennes nærmeste pårørende kan påklage vedtaket 
etter denne paragrafen til fylkesmannen. 

Kongen i statsråd gir forskrifter om vedtak og klage etter paragrafen her. 
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Case 1 
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 Pasient er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. Det tvungne 

vernet består i at pasienten bor i kommunal leilighet med døgnbemannet 

base. Han har hjelp til det meste, som å lage mat, gjøre innkjøp, bidra til å 

holde boligen og klær i OK stand, samt passe på at han ikke ruser seg for 

mye. Også avtalt med personalet at dersom pasienten fremstår veldig ruset 

og psykotisk skal institusjonen som er ansvarlig for hans vern kontaktes, slik at 

han blir innlagt til tilstanden har bedret seg. Dette da han tidligere gjentatte 

ganger har utøvd vold mot tilfeldige offer og ansatte i boligen i slik tilstand. 

 Pasienten får depotinjeksjon med Olanzapin hver 14. dag. Han har hatt 

tvangsbehandlingsvedtak mange ganger tidligere, og har erfart at hvis han 

ikke tar medisin regelmessig så blir han innlagt fordi personalet hevder han 

blir for psykotisk til å være i boligen. Selv mener han at medisinen ikke har 

noen effekt på han, han oppfatter seg som helt frisk og han blir tykk av 

medisinen - noe han ikke ønsker. Fikk han bestemme selv, hadde han sluttet 

med medisinen. Siden han har innsett at andre mener han trenger 

behandlingen, tar han nå likevel medisinen uten motstand, gitt av 

sykepleier i boligen. Han opplever også at det tross alt ikke er så verst, da 

medisinen demper stemmen til en rotte han har i hodet. 



Case 1 fortsettelse 

 Ved tidligere §4-4a vedtak har det vist seg at pasienten blir irritert av 

vedtakene. Det har medført at han nekter å samarbeide rundt 

medisineringen, med påfølgende forverring i tilstanden og flere lengre 

innleggelser. Pasienten har ved klager på vedtakene aldri tidligere fått 

medhold. 

 

 Skal det fattes nytt vedtak etter §4-4a ettersom det forrige er gått ut på 

dato? 

 Kan en ikke samtykkekompetent pasient på tvunget psykisk helsevern uten 

døgnopphold, stå fast på antipsykotisk medisin i depotform?  
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Case 2 
 Jente på 20 år, farmasistudent, innlagt med andregangs manisk psykose, 

muligens delvis utløst av rusing med amfetamin. Ikke vurdert til å ha 
sykdomsinnsikt, ikke samtykkekompetent. Nå vært innlagt på §3-3 i 6 dager. Den 
første manien varte lenge, men bedret seg raskt da det omsider ble startet opp 
med antipsykotisk depotmedisin etter vedtak i hht §4-4a etter 8 uker, dog var 
bedringen muligens startet før første depotinjeksjon ble gitt. Mor og far er 
registrert som pårørende, men vage opplysninger i journalen om at mor og far 
var fryktelig sint på pasienten ved først innleggelse, far truet bl.a. jenta med 
juling, da det også da ble mye fokus på at pasienten hadde brukt amfetamin 
før den maniske episoden. Også mistanke om at far kan ha misbrukt datteren 
seksuelt i ung alder. 

 Pasienten ønsker absolutt ikke at foreldrene skal kontaktes angående §3-3 
innleggelsen. Ved innleggelsen var hun urolig og sint, og ble lagt en gang i 
reimseng, altså §4-8a vedtak. Dette mener hun nå var unødvendig og hun 
ønsker å klage på dette vedtaket til kontrollkommisjonen. Hun ønsker heller ikke 
at det nå skal fattes §4-4a vedtak, bl.a. viser hun til forrige innleggelse og mener 
hun uansett var i ferd med å bli bra da medisineringen ble startet. Hun slet også 
med økt vekt i over 1 år som følge av tvangsmedisineringen ved forrige 
innleggelse. Hun lover at hun vil svare foreldrene hvis de ringer henne. Hun vil da 
si hun er bortreist, og at hun har det bra. 
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Case 2 fortsettelse 

 Skal pårørende kontaktes når faglig ansvarlig har bestemt at det skal fattes 

vedtak om tvangsmedisinering etter §4-4a? 

 Er pasienten i stand til å få klaget på en fullverdig måte til 

kontrollkommisjonen og Fylkeslegen, uten at foreldre bistår henne og 

advokaten? 

 Kan det tvangsmedisineres med depot når tilstanden er akutt? 

 Er unntaket om stor sannsynlighet for vesentlig bedring oppfylt her? 

 

Rørvik,  Psykiatriveka mars 2019 



Øvrige vedtak etter kapittel 4 

 § 4-3. Skjerming 

 § 4-5. Forbindelse med omverdenen 

 § 4-6. Undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon 

 § 4-7. Beslag 

 § 4-7a. Rusmiddeltesting av biologisk materiale 

 § 4-8. Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold 

a. Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder 

belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær. 

b. Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede. 

c. Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller 

bedøvende hensikt. 

d. Kortvarig fastholding. 

Rørvik,  Psykiatriveka mars 2019 



Forskrift til PHVL §24, §25 og §26. Tvangsmidler 

 Tvangsmidler som nevnt i PHVL § 4-8, kan bare anvendes av institusjon som er 
godkjent for å ha ansvar for pasienter under tvungen observasjon eller tvunget 
psykisk helsevern med døgnopphold. 

 I akutte situasjoner kan likevel tvangsmiddel anvendes overfor pasienter som er 
under psykisk helsevern i andre institusjoner enn de som er nevnt i første ledd. 
Det bør i slike situasjoner straks vurderes om pasienten bør ha opphold i 
godkjent institusjon. Viser det seg nødvendig å bruke tvangsmidler gjentatte 
ganger, skal den som har ansvaret for vernet snarest mulig søke om overføring 
eller innleggelse av pasienten ved en institusjon der tilstanden kan vurderes og 
behandles mer effektivt og om mulig uten tvangsmidler. 

 Det er ikke tillat å bruke tvangsmidler i behandlingsøyemed. 

 Dersom en akutt nødsituasjon gjør at umiddelbar kontakt med faglig ansvarlige 
ikke er mulig, kan ansvarshavende ved avdelingen fatte vedtak om bruk av 
mekaniske tvangsmidler, isolering eller fastholding. I slike tilfeller skal den faglig 
ansvarlige så snart som mulig underrettes. Dersom situasjonen gjør fortsatt bruk 
av tvangsmidler nødvendig, skal den faglig ansvarlige ta standpunkt til om 
bruken av tvangsmidler skal opprettholdes. 

Rørvik,  Psykiatriveka mars 2019 



Forskrift til PHVL §24, §25, §26. Tvangsmidler 

 Bruken av tvangsmidler skal gjøres så kortvarig som mulig og gjennomføres 

på en mest mulig skånsom og omsorgsfull måte. Isolering skal maksimalt 

benyttes i inntil to timer av gangen. Ved sammenhengende bruk av 

mekaniske tvangsmidler ut over åtte timer, skal det så langt det er mulig ut 

fra pasientens tilstand og forholdene for øvrig, sørges for at pasienten gis 

friere forpleining i kortere eller lengre tid. Kan dette ikke gjøres, skal årsaken 

nedtegnes. 
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§4-8. Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold 

 For pasienter under 16 år er det ikke adgang til å bruke tvangsmidler som 

nevnt i bokstavene a og b. 

 Pasienten som underkastes tvangsmiddel skal ha kontinuerlig tilsyn av 

pleiepersonale. Ved fastspenning i seng eller stol skal pleiepersonell 

oppholde seg i samme rom som pasienten hvis ikke pasienten motsetter 

seg dette. 

 Tvangsmiddel kan bare benyttes etter vedtak av den faglig ansvarlige, 

dersom ikke annet er fastsatt i forskrift. Vedtaket skal nedtegnes uten 

opphold. Vedtaket kan påklages til kontrollkommisjonen av pasienten eller 

hans eller hennes nærmeste pårørende. 

 Bruken av tvangsmidler skal vurderes fortløpende, og straks avbrytes 

dersom den viser seg ikke å ha de forutsatte virkninger eller ha uforutsette 

negative konsekvenser. 
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Case 3 

 Pasient som har gyldig §4-4a vedtak, men nekter å la sykepleier sette 

depotinjeksjonen intramuskulært. For å få satt sprøyten forsvarlig må 

pasienten holdes av tre personal fra avdelingen. Politiet tilkalles også, og er 

til stede for å ta kontroll over situasjonen dersom pasienten skulle bli fysisk 

truende og eventuell nødsituasjon oppstår.  

 Pasienten lar seg lett styre til å legge seg på sengen. En ansatt sikrer at 

pasienten holder overkroppen nede, to andre ansatte holder hvert sitt ben 

og sykepleier gir injeksjonen i setemuskulaturen. 

 Skal det fattes §4-8d vedtak om holding?  
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Case 4 

 
 Pasient innlagt på §3-3 i PHVL. Personalet ser at pasienten knyter tau rundt 

halsen og strammer til med låseknute, mens han/hun ligger under sengen. 

For å få kontroll over den akutte situasjonen blir pasienten, som sparker og 

gjør aktiv motstand, trukket fram fra sengen. Deretter holdes pasienten fast, 

uten større grad av motstand, mens personalet klipper av tauet og frigjør 

luftveiene. Pasienten får etter dette normal respirasjon og framstår rolig. 

 Skal det her fattes vedtak om §4-8d?  
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§4-3. Skjerming 

 Dersom en pasients psykiske tilstand eller utagerende adferd under 

oppholdet gjør skjerming nødvendig, kan den faglig ansvarlige bestemme 

at pasienten av behandlingsmessige grunner eller av hensyn til andre 

pasienter skal holdes helt eller delvis atskilt fra medpasienter og fra 

personell som ikke deltar i undersøkelse og behandling av og omsorg for 

pasienten. 

 Det fattes vedtak hvis pasienten motsetter seg skjerming, eller hvis skjerming 

opprettholdes ut over 24 timer. Dersom pasienten overføres til skjermet 

enhet eller lignende som innebærer en betydelig endring av 

vedkommendes omgivelser eller bevegelsesfrihet, skal det treffes vedtak 

dersom skjerming opprettholdes ut over 12 timer. Vedtak om skjerming skal 

nedtegnes uten ugrunnet opphold. Vedtak kan bare treffes for inn til to 

uker av gangen. 

 Vedtak om skjerming og om forlengelse av skjerming kan påklages til 

kontrollkommisjonen av pasienten og hans eller hennes pårørende. 
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§4-5. Forbindelse med omverdenen 
 Den som har døgnopphold i institusjon for psykisk helsevern, har rett til å motta 

besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker. 

 For den som er under tvunget psykisk helsevern i form av døgnopphold i 
institusjon, kan den faglig ansvarlige vedta innskrenkninger i retten som nevnt i 
første ledd for inntil 14 dager, i den utstrekning sterke behandlingsmessige eller 
sterke velferdsmessige hensyn eller sterke hensyn til nærstående person gjør 
dette nødvendig. Er det vedtatt slike restriksjoner, skal institusjonen sørge for at 
pasienten får nødvendig informasjon om sine pårørende og forhold utenfor 
institusjonen som har betydning for pasienten. 

 Utover det som følger av rimelige begrensninger i husordensreglementet, kan 
det ikke vedtas restriksjoner i retten til å kommunisere med kontrollkommisjonen, 
departementet, Statens helsetilsyn, Fylkesmannen, Stortingets ombudsmann for 
forvaltning, pasient –og brukerombud, prest eller tilsvarende sjelesørger, juridisk 
rådgiver eller den som opptrer på pasientens vegne i en klagesak. 

 Ved begrunnet mistanke om at rusmidler, legemidler, skadelige stoffer, 
rømningshjelpemidler eller farlige gjenstander vil bli forsøkt innført til en pasient, 
kan faglig ansvarlige vedta at pasientens post skal åpnes og kontrolleres med 
henblikk på dette. Om mulig skal dette skje i pasientens nærvær. 

 Vedtak om inngrep som er nevnt i annet og fjerde ledd, skal nedtegnes uten 
ugrunnet opphold.  Pasienten eller hans eller hennes nærmeste pårørende kan 
påklage vedtaket til kontrollkommisjonen. 
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Case 5 

 Manisk pasient innlagt på §3-3 i PHVL. Pasienten ble svært truende, slo 

personalet og lot seg ikke roe ned. Dette førte til reimlegging, der pasienten 

begynte å blø neseblod. Pasienten lå i reimseng omkring en time. Etter at 

han ble løst opp, tok han blide med telefonen sin av den blodige 

reimsengen. Han publiserte bildet på Facebook, og skrev at han hadde 

blitt utsatt for gjentatte slag og spark før han ble lagt i reimer i dagevis. 

 Kan pasientens telefonen inndras? Varighet? Begrunnelse?  

 Må han fjerne publikasjonen fra FB? Skal bildet slettes? Hvordan løse dette i 

praksis? 
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§4-6. Undersøkelse av rom og eiendeler samt 

kroppsvisitasjon 

 Ved begrunnet mistanke om at rusmidler, legemidler, skadelige stoffer, 

rømningshjelpemidler eller farlige gjenstander vil bli forsøkt innført eller er 

innført i en institusjon i psykisk helsevern, kan den faglig ansvarlige vedta at 

pasientens rom eller eiendeler skal undersøkes og at det skal foretas 

kroppsvisitasjon av pasienten. Vedtaket skal nedtegnes uten opphold. 

Pasienten og pasientens nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til 

kontrollkommisjonen. 

 Den enkelte døgninstitusjon eller enhet for døgnopphold kan innføre 

rutinekontroll av pasienter ved innleggelse og etter opphold utenfor 

institusjonen eller enheten for å hindre innføring av rusmidler, legemidler, 

skadelige stoffer, rømningshjelpemidler eller farlige gjenstander. Kontrollen 

kan omfatte undersøkelse av pasientens eiendeler og kroppsvisitasjon uten 

avkledning av pasienten. Rutinekontroll kan bare innføres når det er 

nødvendig for å ivareta sikkerheten eller hensynet til helsehjelpen. Mindre 

inngripende tiltak skal være vurdert. Institusjonen skal dokumentere at 

vilkårene for å innføre rutinekontroll er oppfylt. 
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§4-6. Undersøkelse av rom og eiendeler samt 

kroppsvisitasjon, fortsettelse 

 Kontroll etter første og andre ledd skal gjennomføres så skånsomt som 

mulig. Intensiteten i kontrollen må stå i rimelig forhold til det en kan oppnå. 

Kroppsvisitasjon skal foretas av en person av samme kjønn som pasienten. 

Undersøkelse av kroppens hulrom er ikke tillatt. 

 Dersom det er mulig, skal undersøkelse av pasientens rom og eiendeler skje 

i pasientens nærvær eller i nærvær av den nærmeste pårørende eller 

annen person som pasienten har utpekt. 

 Kongen i statsråd kan gi nærmere forskrift om undersøkelse av rom, eiendeler og 

kroppsvisitasjon. 
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§4-7. Beslag 

 Den faglig ansvarlige kan vedta at rusmidler, legemidler, skadelige stoffer, 

rømningshjelpemidler og farlige gjenstander som blir funnet ved inngrep 

som nevnt i §4-5 fjerde ledd og §4-6, skal beslaglegges. Den faglige 

ansvarlige kan dessuten vedta at rusmidler, legemidler, skadelige stoffer, 

eller farlige gjenstander som vedkommende ikke rettmessig kan inneha, 

skal tilintetgjøres. 

 Vedtaket skal nedtegnes uten opphold. Pasienten eller hans eller hennes 

nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen. 

Vedtak om tilintetgjøring kan ikke gjennomføres før klagesaken er avgjort. 

 Kongen i statsråd gir nærmere forskrifter om adgangen til å bruke tiltak som nevnt i paragrafen 
her. 
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§4-7a. Rusmiddeltesting av biologisk materiale 

 Ved mistanke om at en pasient misbruker rusmidler, kan pasienten etter 

begjæring fra den faglig ansvarlige gi samtykke til at det kan tas prøver av 

pasientens biologiske materiale for å avdekke rusmiddelmisbruk i 

forbindelse med et behandlingsforløp. Slik begjæring kan bare fremsettes 

dersom dette fremstår som strengt nødvendig av hensyn til helsehjelpen. 

Begrunnelsen for begjæringen om slikt samtykke og selve samtykke skal 

nedtegnes i et dokument som undertegnes av pasienten og den faglige 

ansvarlige. 

 Ved mistanke om at en pasient under tvungen observasjon eller tvunget 

psykisk helsevern misbruker rusmidler, kan den faglig ansvarlige treffe 

vedtak om at det kan tas prøver av pasientens biologiske materiale for å 

avdekke rusmiddelmisbruk i forbindelse med et behandlingsforløp. Slikt 

vedtak kan bare treffes såfremt dette fremstår som strengt nødvendig av 

hensyn til helsehjelpen. Vedtaket kan påklages av pasienten eller av 

pasientens nærmeste pårørende til kontrollkommisjonen. 
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Takk for meg 
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