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Retningslinje for bistandsteam i Østfold knyttet til vurdering bruk av 
tvangsinnleggelse, jf § 10-2 og § 10-3 helse- og omsorgstjenesteloven overfor 
personer med rusmiddelproblemer. 
 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder i forhold til tvangstiltak overfor personer med 
rusmiddelproblemer. 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-
rusmiddelproblemer 
 
Tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer er regulert i Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10-2 og § 10-3. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10 
 
 
 
Hensikt  
Bistandsteam skal være et rådgivende organ som kan bidra til å sikre sammenheng i tjenestene, og 
være et forum hvor utfordringer og spørsmål knyttet til bruk av tvang, etter kapittel 10 i helse- og 
omsorgstjenesteloven, kan diskuteres. 
 

 Kommuner kan be om bistandsteam for å drøfte mulig bruk av tvangsinnleggelse anonymt 

 Kommuner kan be om bistandsteam for å drøfte mulig bruk av tvangsinnleggelse hvor aktuell 
pasient er informert eller deltar i bistandsteam 

 
Bistandsteamet kan bistå i følgende vurderinger 

 Om det er aktuelt med innleggelse etter § 10-4 (avtalt tvang), § 10-2 eller § 10-3 

 Drøfte/vurdere etiske dilemmaer  

 Vurdere om det bør fattes et hastevedtak (midlertidig vedtak) dersom kommunen anser at 
det er forsvarlig å avvente til teamet trer sammen.  

 Vurdere egnet institusjon  

 Vurdere når tvangsvedtaket skal iverksettes i institusjon  

 Planlegge utskrivning/overgang til frivillig behandling og/eller oppfølging i etterkant av 
vedtaket 

 Vurdere behov for oppfølging før, under og etter tvangsinnleggelsen 
 

Bistandsteam i Østfold trer sammen når kommunen vurderer bruk av § 10-2 og § 10-3, helse- og 
omsorgstjenesteloven. 
 
Fremgangsmåte 

1. kommunene har ansvar for å be om bistandsteam - kontakte rådgiver i avdeling for rus- og 
avhengighetsbehandling, som koordinerer bistandsteam (tlf.: 69869031/95164634) 

2. avdelingsrådgiver i rus- og avhengighetsbehandling innkaller til bistandsteam så snart som 
mulig senest 10 dager etter henvendelse (telefon) fra kommune 

3. hvis det er en vurdering på tvangsinnleggelse, midlertidig vedtak, som ikke kan vente på at 
bistandsteam trer sammen så kan bistandsteam avholdes når pasient er inneliggende i 
døgnseksjon(i løpet av første uken). 
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Ansvarsfordeling: 
Kommunen 

 Ansvar for å vurdere bruk av tvangsinnleggelse, etter § 10-2 og § 10-3 

 Ansvar for å informere og/eller invitere bruker/pasient til bistandsteam. Å vurdere om 
pårørende skal inviteres inn. Hvis pasient ikke deltar i bistandsteam har kommunen ansvaret 
for å informere pasienten i etterkant av hva som ble drøftet og eventuelle konklusjoner. 

 
Mulige deltakere: Ansatte med delegert myndighet til å fatte vedtak samt de som gir helse- og 
omsorgstjenester til aktuell pasient.  
 
Spesialisthelsetjenesten  

 Ansvar for å koordinere bistandsteam 

 Ansvar for å sørge for institusjonsplass 
 
Mulige deltakere: Avdelingsrådgiver, medarbeidere som er ansvarlige for døgnbehandlingen og 
medarbeidere med psykologfaglig/medisinskfaglig kompetanse. 


