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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 5/2016 pkt. 8 
 

Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden 
 
Lov Dato for 

kunngjøring 
Hva loven/endringen gjelder 

Lov om endringer i psykisk 
helsevernloven. 

10.06.15 Det er gjort endringer i loven sitt kapittel 4 
om gjennomføring av psykisk helsevern. 
Endringene gir større rom for å føre 
sikkerhetskontroller i det psykiske 
helsevern. Det er åpnet for at 
døgninstitusjoner kan innføre 
rutinekontroll av pasienter. Rutinekontroll 
kan bare innføres når det er nødvendig for 
å ivareta sikkerheten eller av hensyn til 
helsehjelpen. I tillegg er det en utvidelse av 
dagens mulighet til å kontrollere på 
grunnlag av begrunnet mistanke. Loven 
gjelder fra 01.07.16. 

Lov om endringer i 
forvaltningsloven. 

10.06.16 Det er innført forbud mot å benytte barn 
som tolk. Unntak kan blant annet gjøres når 
det er nødvendig for å unngå tap av liv eller 
alvorlig helseskade eller i andre 
nødsituasjoner.  Loven gjelder fra 01.07.16. 

Lov om endringer i pasient- 
og brukerrettighetsloven  

17.06.16 Innføring av rett til opphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for 
heldøgns tjenester. Vilkåret er at det etter 
en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det 
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eneste tilbudet som kan sikre pasienten 
eller brukeren nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester. Loven gjelder 
fra den tid Kongen bestemmer. 

Lov om endring av juridisk 
kjønn 

17.06.16. Innføring av rett til å endre juridisk kjønn. 
Person som er bosatt i Norge og som 
opplever å høre til det andre kjønnet enn 
det vedkommende er registrert med i 
folkeregisteret har rett til å få endret 
juridisk kjønn. Loven gjelder fra 01.07.16. 

Lov om endringer i pasient- 
og brukerrettighetsloven 

17.06.16 Det er vedtatt en utvidelse av retten til fritt 
behandlingsvalg. Rett til fritt 
behandlingsvalg skal nå også omfatte 
rehabiliteringsinstitusjoner. Dette 
innebærer at pasientene nå også har rett til 
å velge mellom alle private 
rehabiliteringsinstitusjoner i landet. Loven 
gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

Lov om offentlige 
anskaffelser 

17.06.16 De viktigste endringene i loven er: 
 
1. En mer kortfattet formålsbestemmelse 
2. Utvidelse av loven sitt virkeområde til å 
omfatte tjenestekonsesjonskontrakter 
3. En ny og enklere bestemmelse om 
grunnleggende prinsipp som gjelder i alle 
anskaffelser 
4. En ny bestemmelse om miljø, 
menneskerettigheter og andre hensyn til 
samfunnet i offentlige anskaffelser 
5. En ny bestemmelse om krav til bruk av 
lærlinger 
6. Klagenemnda sin kompetanse til å ilegge 
overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte 
anskaffelser blir på ny innført. 
 
Det ble også tatt inn en bestemmelse om at 
det skal komme særskilte regler i forskrift 
om anskaffelser av helse- og sosialtjenester. 
 
Loven gjelder fra den tid Kongen 
bestemmer. Fra samme tidspunkt blir lov 
om offentlige anskaffelser av 16.07.99 
opphevet. 
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Lov om endringer i 
spesialisthelsetjenesteloven 
m.m (kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten 
m.m)  

11.12.15. Lovendringen som ble vedtatt i desember 
2015 tar til å gjelde den 15.09.16. 
 
Kontaktlegeordningen gjelder for alvorlig 
syke pasienter som har behov for 
behandling eller oppfølgning fra 
spesialisthelsetjenesten over en viss 
tidsperiode. Oppnevning av kontaktlege 
skal ikke bare være en plikt for 
helseforetaket, men også en rett for 
pasienter med alvorlig sykdom. 
 

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

kunngjøring 
Hva forskriften /endringen gjelder 

Endring i 
legemiddelforskriften 

06.06.16 
 
 
 

Legemiddel som skal brukes i behandling av 
nikotinavhengighet eller naturlig håravfall 
gir ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon. 
Det kan heller ikke ytes stønad til disse 
legemidlene etter blåreseptforskriften. 
Forskriften er trådt i kraft. 
 

 
 
 
Oversikt over nye myndighetskrav i perioden 
 
Myndighetskrav Dato for 

kunngjøring 
Hva saken gjelder 

Veileder for kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten 

20.06.16. Veilederen gir utfyllende kommentarer til 
de nye lovreglene. I tillegg gir veilederen 
anbefalinger om hvordan 
helseinstitusjonene kan legge til rette for 
kontaktlegefunksjonen. Dette er en rettighet 
for pasienter med en alvorlig tilstand som 
medfører behov for oppfølging fra 
spesialisthelsetjenesten over tid. Helse 
Bergen har utabeidet et forslag og alle HF i 
Helse Vest samarbeider om utarbeidelse av 
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lokale retningslinjer for hvordan 
kontaktlege/-psykolog-ordningen skal 
implementeres. 

 


