
 

 Gammelt navn  Kode  
Nytt navn med paragraf først, lovverk bakerst og 
forkorting som er gjenkjennbar  

Nektet etablering av TPH  1  Nektet etablering av TPH  

Tvungen observasjon uten døgnopphold (§3-2, 
§3-5-3)  

3  §3-2 Tv. obs. u/døgn (PHVL)  

Tvungen observasjon med døgnopphold (§3-2, 
§3-5-1)  

4  §3-2 Tv. obs. m/døgn (PHVL)  

Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold 
(§3-3, §3-5-1)  

6  §3-3 Tv. psyk helsevern m/døgn (PHVL)  

Barnevernloven  8  Barnevernloven  

§ 3-7, jf.§ 3-3 Opphør av tvungent psykisk 
helsevern  

9  §3-7 Opphør av tv. psyk helsevern (PHVL)  

Annen lovhjemmel  10  Annen lovhjemmel  

Unntaksregelen - Endring fra frivillig til tvang (§3-
4)  

11  Utgått  

§17 Nødrett (Straffeloven)  12  §17 Nødrett (Straffeloven)  

§167 - Prejudisiell/judisiell observasjon  13  §167 - judisiell observasjon (STRPL)  

(Ny) 14 §188, rettsbestemt at varetekt skal skjem med 
plassering i psyk helsevern (STRL) 

(Ny) 15 §2-1 frivillig, rep samtykke (POBRL) 

§ 2-2 Kontrakt  21  §2-2 Samtykke til å være underlagt reglene om tv. 
psyk helsevern (PHVL)  

Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget 
samtykke (§10-4)  

22  Utgått  

(Ny) 23 §10-4, 1 Tilbakehold av rusmiddelavhengig i inst 
pga eget samtykke (HOL) 

(Ny) 24 §10-4, 2 Tilbakehold av rusmiddelavhengig i inst 
opptil 3 uker fra eget samtykke er trukket tilbake 
(HOL) 

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold 
(§3-3, §3-5-3)  

51  §3-3 Tv. psyk helsevern u/døgn (PHVL)  

TPH uten døgnopphold med frivillig innleggelse  52  TPH u/døgn med frivillig innleggelse  

Dømt til tvungent psykisk helsevern (kapittel 5)  70  §62, 1, 1. pkt Dømt til tv. psyk helsevern (STRL)  

Gjennomføring av straff i institusjon (§12, §13)  71  Utgått  

Gjennomføring av straff i institusjon (§12)  72  Utgått  

Gjennomføring av straff i sykehus (§13)  73  Utgått  

(Ny) 74  §62, 1, 2. pkt Dømt til tv. psyk helsevern (STRL)  

(Ny) 75 §63 Dom på tvungen omsorg (STRL) 

Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke (§10-
2)  

91  §10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 
(HOL)  

Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
(§10-3)  

92  §10-3 Tilbakeholdelse av gravide 
rusmiddelavhengige (HOL)  

Midlertidig vedtak ved akutt fare for 
psykisk/fysisk helse ved omfattende og 
vedvarande misbruk (§10-2, 4.ledd)  

93  §10-2, 4 Midl vedt om tilbakehold av 
rusmiddelavhengig (HOL) 

Midlertidig vedtak ved akutt fare for 
psykisk/fysisk helse ved omfattende og 
vedvarande misbruk (§10-3, 5.ledd)  

94  §10-3, 5 Midl vedt om tilbakehold av gravide 
rusmiddelavhengig (HOL)  

 


