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Samtykke til innleggelse med mulighet for tilbakehold etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 10-4 annet avsnitt
Mellom (Navn) og institusjon (institusjon) er det inngått avtale om innleggelse med mulighet
for tilbakehold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4 annet avsnitt. Oppholdet
innebærer at (Navn) frivillig legger seg inn på (institusjon) og samtidig samtykker til at
institusjonen kan holde (Navn) tilbake, selv om han/hun ønsker å forlate institusjonen.
(Institusjon) kan også hente (Navn) tilbake om han/hun forlater institusjonen. Tilbakehold
med hjemmel i dette samtykket kan skje opptil tre ganger. Siktemålet med innleggelsen er at
(Navn) skal få behandling for sin rusmiddelavhengighet, og (Navn) planlegger å bli ved
(institusjon) i minst tre måneder. Når oppholdet har vart i (antall) måneder, kan institusjonen
ikke lenger bruke denne samtykkeerklæringen som hjemmel for tilbakehold.
(Navn) er innforstått med at denne samtykkeerklæringen innebærer at (institusjon) har
mulighet til å hindre (Navn) i å forlate institusjonen og bringe (Navn) tilbake med tvang.
Politiet kan om nødvendig medvirke. (Navn) har fått nærmere informasjon om hva oppholdet
innebærer og har også fått informasjon om husordensreglene ved institusjonen.
Institusjonen har i samråd med pasienten (legg til om aktuelt: og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten) vurdert andre innleggelsesalternativ, men finner at innleggelse etter § 104 annet avsnitt er den beste løsningen for pasienten. Institusjonen finner at (Navn) er i en slik
tilstand at han/hun kan vurdere sin egen situasjon, jf. reglene om samtykkekompetanse i
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. (Navn) har fått muntlig informasjon om hva et
opphold etter § 10-4 annet avsnitt innebærer. (Institusjon) må i hvert enkelt tilfelle vurdere
om det er rimelig og formålstjenlig å bruke den tvangsfullmakten som følger av (Navn) sitt
samtykke.
Urinprøveadgang (valgfritt)
(Navn) samtykker til at (institusjon) kan ta urinprøver under oppholdet med tanke på å
avklare eventuelt rusmiddelbruk under oppholdet.
Nærmere om klageadgang
Institusjonens avgjørelse om å stille vilkår etter § 10-4 annet avsnitt er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Pasienten kan derfor påklage vedtaket om vilkårsstillelse til
Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage skal fremmes for institusjonen.
Klagen må være underskrevet. Pasienten må angi den endring som ønskes i vedtaket og bør
nevne de grunner klagen støtter seg til.
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