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Kasuistikk 1

80 år gml mann.  Har i 6 år brukt rullator p.g.a. gammel osteomyelittskade.
Gift og hjemmeboende inntil innleggelse.  En voksen datter med egen familie.  
Siste 3 år isolert seg.  I samme periode:

– Økende problemer med korttidshukommelse
– Inkontinens for urin og avføring
– Flere TIA episoder

1 år siden innlagt lokalsykehus: Vaskulær demens med frontallappsatrofi (CT 
caput).
I noen uker:

– Økende psykomotorisk uro og utagering
– Samtidig paradoksal apati og passivitet

Avviste hjemmesykepleie.  Ble stelt av sin kone
Etter tvangsopphold ved alderspsykiatrisk avdeling overført til spesialisert 
sykehjem. Hadde utviklet leggsår (gammel osteomyelittskade).  Nektet stell. 
Spyttet, sparket og slo ved forsøk 



Kasuistikk 1 (forts)

Kirurg beskrev ”stinkende nekrose”.  Pasienten kløyp, slo og klorte.  
Motsatte seg verbalt videre undersøkelse.  ”Man får stelle såret så 
godt man kan og komme tilbake med pasienten dersom han skulle 
endre oppfatning eller de juridiske forhold blir lagt til rette”
Psykiater tok kontakt med to helsejurister som begge uttalte at 
kirurgisk behandling ikke kunne foretas mot hans vilje og at det ikke 
forelå noen lovhjemmel.
Gjentatte forsøk på å få avdelingsledelse på kirurgisk avdeling og 
sykehusledelse til å samarbeide om tvangsgjennomføring av kirurgisk 
behandling (leggamputasjon) førte ikke fram.  
Gradvis dårligere almenntilstand.  Tilsynelatende økende smerter.  
Nektet å legge seg i sengen om kvelden.  Fikk smertestillende 
behandling.  Luktplager ble etter hvert til stor sjenanse på hele 
avdelingen.  Tatt opp av medpasienter, deres pårørende og som 
arbeidsmiljøproblem.  Måtte holdes for sårskift. 
Mors 3 måneder etter alderspsykiatrisk tilsyn 



Relevant lovverk

• Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 4A

• Helsepersonelloven

• Straffeloven («nødrett»)

• Psykisk helsevernloven

• (Smittevernloven)



Husk

• Det forventes ikke at helsepersonell skal 
utsette seg selv for fare.



Hensikten med lovverket

Sikre at pasienter som ikke forstår sitt eget beste 
(ikke har samtykkekompetanse) får nødvendig 
helsehjelp

Forebygge og begrense bruk av tvang

Hva er «nødvendig»??

Hva er egentlig helsehjelp??



Utgangspunktet

• Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke (§4-1)

• Samtykket kan gis uttrykkelig eller stilltiende 
(§4-2)



Hva er samtykkekompetanse?

• Alle over 18 år har i utgangspunktet 
samtykkekompetanse

• Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller 
delvis dersom pasienten pga fysiske eller 
psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk 
utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til 
å forstå hva samtykket innebærer

• Dynamisk og knyttet opp til konkrete 
situasjoner



Pasientens rett til å nekte hjelp (§4-9)

• Pasienten har på grunn av alvorlig 
overbevisning rett til å nekte

– Å motta blod eller blodprodukter

– Å avbryte en pågående sultestreik

• En døende pasient har rett til å motsette seg 
livsforlengende behandling



Vurdering av samtykkekompetanse

• Hvem: Helsepersonell ansvarlig for 
helsehjelpen (Altså DU)

• Hvor: Somatisk helse (undersøkelse og 
behandling av psykisk lidelse kan bare skje 
under hjemmel i lov om psykisk helsevern)



Bruk av tvang ved manglende 
samtykkekompetanse

• Vilkår 1: Tillitsskapende forsøk må være 
forsøkt, med mindre det vurderes åpenbart 
formålsløst.

• Vilkår 2:

– Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig 
helseskade og

– Helsehjelpen anses nødvendig og

– Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelp



Vedtak etter §4a

• Eget dokument i Dips
(Bl vedtak helsehjelp kap
4A)

• Legge ved journalnotat

• Forankre hos navngitt 
kollega og hos pårørende

• Sendes medisinsk 
ansvarlig og 
fylkesmannen

• Spesifisere hvilke tiltak og 
hvor lenge



En kan ikke fatte vedtak etter §4a for å beskytte 
personell, medpasienter eller inventar

Pasientrettighetsloven



Hva gjør du?
En 74 år gammel mann er innlagt pga dyspne, det 
er påvist SARS-COV-2. Han er lett overvektig, 
behandles for hypertensjon, bor med sin yngre 
kone. Det har vært stilt spørsmål rundt hans 
kognitive funksjon de siste årene, og han har ikke 
vist særlig forståelse for smitteverntiltak. Han får 
behandling med O2 og dexamethason. Vitale 
parametre er normale foruten lett påskyndet 
respirasjon. Han har hatt tre fall i saturasjon til SaO2 
rundt 85%. Han er i god allmenntilstand og vil nå 
skrive seg ut. 



Kasuistikk 2

Du kjører legevakt og tilkalles til en eldre mann 
som er funnet liggende i en veigrøft. Han er 
åpenbart forvirret og nedkjølt. Han har smerter i 
høyre hofte når han forsøker å reise seg, høyre 
ben er forkortet og utadrotert. Han nekter å bli 
med i ambulansen. 

Hva gjør du?



Lov om helsepersonell §7, øyeblikkelig hjelp

«Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de 
evner når det må antas at hjelpen er påtrengende 
nødvendig*. Med de begrensninger som følger av 
pasient- og brukerrettighetsloven skal nødvendig 
helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å 
samtykke, og selv om pasienten motsetter seg 
helsehjelpen.»

* Livstruende sykdom, tap av funksjon, smerter



En kveld i oktober

• En 88 år gammel mann 
innlegges etter å ha blitt 
funnet vandrende ute i 
et villastrøk, han er våt, 
kald, tynnkledd, kan 
ikke gjøre rede for seg. 

• I mottak vandrer han i 
gangen og vil bare dra 
hjem



Nødrett

• Straffelovens § 17

• «En handling som ellers er straffbar, er lovlig når

a) Den blir foretatt for å redde liv, helse… fra en fare for 
skade som ikke kan avverges på en annen rimelig måte 
og

b) Denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen 
ved handlingen



Psykisk helsevernlov og smittevernlov

• Phl loven blir sjelden brukt som hjemmel til tvang på 
somatisk avdeling

• Ved alvorlig spiseforstyrrelse kan det fattes vedtak om 
tvungen ernæring (§4-4).  Hvis fare for reernæringssyndrom
må dette foregå på medisinsk avdeling

• Pasientene er i utgangspunktet innlagt i hht §3-3 på 
psykiatrisk avdeling.  Alle vedtak fattes av vedtaksansvarlig 
der

• Smittevernloven gir vide fullmakter men blir sjelden brukt.  
Smittevernloven §5-3 tillater tvungen isolering.  Tvungen 
testing (§5-2) kan også være aktuell

• Smittevernoverlege på sykehuset fatter vedtak sammen 
med kommuneoverlege (bydelsoverlege)



Oppsummering

• Prøv å unngå bruk av tvang gjennom overtalelse, 
mild paternalisme og tillitskapning.

• Tvang etter pasientrettighetsloven §4a kan brukes 
hvis pasienten ikke forstår sitt eget beste og den 
somatiske tilstanden er alvorlig.

• Tiltaket er tidsbegrenset og saksspesifikt

• Ved stor grad av hast og alvorlighet hjemles tvang 
i helsepersonelloven (ø-hjelp) eller straffeloven 
(nødrett).



Oppsummering 2

• Tenk etikk først
– Autonomi

– Velgjørenhet – Unngå å skade

• Medisin siden –
– Hva kan behandles.  Hva bør løses på andre 

måter/av andre.  Omsorg/utredning/behandling

• Juss sist
– Hvis (tvangs-)intervensjon er nødvendig:  

– Hvilken lovhjemmel i hvilken lov?


