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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 10 
 
 
Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden. 
 
Lov Dato for 

kunngjøring 
Hva loven/endringen gjelder 

   
Ingen aktuelle lover i perioden. 
 
Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftendringer i perioden 
 
Forskrift Dato for 

kunngjøring 
Hva forskriften /endringen gjelder 

Forskrift om rettigheter og 
bruk av tvang under 
opphold i institusjon for 
behandling, omsorg og 
rehabilitering av personer 
med rusmiddelproblem. 

29.08.2016 
 

Det er vedtatt forskrift om gjennomføring av 
opphold i institusjon for personer med 
rusmiddelproblem. 
Forskriften gjelder både institusjoner innen 
spesialisthelsetjenesten og institusjoner i 
den kommunale rusomsorgen. Forskriften er 
hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 
og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4. 
Forskriften har som formål å avklare når det 
er adgang til å bruke tvang og å hindre at 
tvang brukes i større grad enn nødvendig. 
 
Forskriften erstatter «forskrift om 
beboernes rettigheter og bruk av tvang i 
institusjoner for omsorg og behandling av 
rusmiddelbrukere». 
 
Den nye forskriften trer i kraft 0.11.2016. 

Forskrift om endring i 
forskrift om pasienter, 
ledsagere, og pårørende 

13.09.2016 
 
 

Fra 1. oktober ble det innført en ny digital 
løsning for tilbakebetaling for utførte 
pasientreiser. Pasientene kan nå sende inn 



sine rettigheter til dekning 
av utgifter ved reise til 
helsetjenester (pasient- 
reise forskriften) 
 
 
 
 
 
 
 

en elektronisk søknad i stedet for å sende 
søknad per post. I forbindelse med dette er 
det gjort noen få endringer i 
pasientreiseforskriften.  
 
Følgende endringer er gjort; 
 

- Fra 1.oktober 2016 vil som 
hovedregel pasientreiser dekkes med 
en standardsats på kr 2,20 per. 
kilometer i stedet for utgifter 
tilsvarende reiser med billigste 
rutegående transportmiddel. 

 
- Du må reise lenger enn ti kilometer 

for å ha rett til å få dekket 
reiseutgifter (du kan søke om å få 
dekket utgifter til reise som ikke 
oppfyller disse kravene om du har 
dokumentasjon fra behandler at det 
er nødvendig å bruke bil eller drosje 
av helsemessige årsaker).  
 

- Det innføres færre 
dokumentasjonskrav. 

 
Endringene trer i kraft 01.10.16. 
 

Ikraftsetting av lov 19.juni 
2015 om endringer i 
pasient – og 
brukerrettighetsloven 
(dekning av utgifter til 
pasientreiser) 
 

16.09.2016 Endringer i lov om pasient og 
brukerrettigheter § 2-6 om dekning av 
utgifter til pasientreiser og ny § 2-6 a) om 
tilbakekreving ved feilaktig utbetaling er i 
kraft fra 1.oktober 2016. 

 
 
Oversikt over nye myndighetskrav i perioden 
 
Myndighetskrav Dato for 

kunngjøring 
Hva saken gjelder 

   
Ingen nye krav i perioden. 
 
 
 


