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Samtykke til helsehjelp § 4-1

Hovedregelen: Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke 

Hvem har samtykkekompetanse: Myndige personer og 
mindreårige etter fylte 16 år (ikke absolutt) § 4-3 første ledd

Gyldig samtykke

Samtykke kan trekkes tilbake på et hvert stadium

For å gi helsehjelp uten samtykke kreves det lovhjemmel
/gyldig rettsgrunnlag 

( for eksempel pasient- og brukerrettighetsloven, lov om psykisk helsevern, 
smittevernloven, nødssituasjon)



Når bortfaller samtykkekompetanse? 
§ 4-3 andre ledd

• Er det tvil om pasientens samtykkekompetanse i forhold 
til helsehjelpen som skal gis, skal helsepersonell vurdere 
og ta stilling til samtykkekompetanse

• Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis
dersom pasienten på grunn av:

- fysiske eller psykiske forstyrrelser, 

- senil demens 

- psykisk utviklingshemming 

• åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykker 
omfatter. 



Hvem avgjør spørsmål om 
samtykkekompetanse – § 4-3 tredje ledd

• Den som yter helsehjelp  - den faglig ansvarlige for 
behandlingen

• Helsepersonellet skal legge forholdene best mulig til 
rette for at pasienten selv kan treffe avgjørelse om 
helsehjelp:
- Alder
- Psykiske helsetilstand
- Erfaringsbakgrunn
- Modenhet



Krav til avgjørelsen om manglende 
samtykkekompetanse - § 4-3 fjerde ledd

Avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse skal være 

- Skriftlig

- Begrunnet

- Om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste 
pårørende

Opplysninger om pasientens samtykkekompetanse skal nedtegnes 
i pasientjournalen, jf. forskrift om pasientjournal § 7 c

Hvordan skal selve vurderingen gjøres?  

- Fremgår ikke av § 4-3  



Misforståelser

• når samtykkekompetanse mangler så mangler den for 
alle beslutninger om helsehjelp

• pasienter som ikke følger legens råd har redusert 
samtykkekompetanse

• pasienter som er tvangsinnlagt eller er demente mangler 
samtykkekompetanse

• mangel på samtykkekompetanse er permanent 

• alle som er psykotiske/har diagnosen schizofreni mangler 
samtykkekompetanse



Pasienten er uten samtykkekompetanse og 
motsetter seg ikke helsehjelpen pbrl § 4-6

• Helsehjelp av liten inngripende karakter med hensyn til 
omfang og varighet

• Den som yter helsehjelpen tar avgjørelse

• Helsehjelpen innebærer et alvorlig inngrep. 

• Den som yter helsehjelpen tar avgjørelsen.

• Vilkår som må være oppfylt: 

– anses å være i pasientens interesse

– Sannsynlig at pasienten ville gitt tillatelse

– innhentes informasjon fra nærmeste pårørende om 
hva pasienten ville ha ønsket

– Samråd med annet kvalifisert helsepersonell



Pasienten er uten samtykkekompetanse og 
motsetter seg helsehjelpen  - Vilkår

• Motstand - kan komme til verbalt eller fysisk og i 
varierende grad

• Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

• Hovedregel: Tillitsskapende tiltak må ha vært forsøkt §
4A-3

• Tilpasset informasjon

• God kommunikasjon

• Gi pasienten tid

• Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø

• Unntak - Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst



Vilkår for å gi helsehjelp (forts) § 4A-3

• Unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade 
for pasienten

• Helsehjelpen anses nødvendig og

• Tiltaket (tvangstiltaket) må stå i forhold til behovet for 
helsehjelpen

Helhetsvurdering:

Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart 

beste løsningen for pasienten.

Det skal legges vekt på graden av motstand og om det i nær 
fremtid kan forventes at pasienten vil kunne gjenvinne 
samtykkekompetansen 



Gjennomføringen (§ 4 A-4)

• Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av 
helsehjelp skje ved tvang eller andre tiltak for å omgå 
motstand

• Velg tiltak som er minst mulig inngripende

• Tiltakene skal vurderes fortløpende



Saksbehandlingen  § 4 A-5 

Hvem kan fatte vedtak om bruk av tvang?

• Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, vanligvis lege eller 
tannlege

• Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle 
konsekvenser av tvangen

«Den som fatter vedtak skal som utgangspunkt være lege eller tannlege, men man kan 
ikke utelukke at også annet helsepersonell vil kunne være kvalifisert til å fatte vedtak. 
Det kan blant annet være tilfeller der sykepleier er kvalifisert til å vurdere om vilkårene 
er oppfylt i forbindelse med pleie.»  H-dir brev 25.03.2009

https://helsedirektoratet.no/Documents/Lovfortolkninger/Pasient20og%20brukerrettigh
etsloven%20kapittel%204%20A/Ansvar%20for%20vurdering%20av%20samtykkekompet
anse%20-%20identifisering%20av%20overordnet%20faglig%20ansvarlig.pdf

https://helsedirektoratet.no/Documents/Lovfortolkninger/Pasient20og%20brukerrettighetsloven%20kapittel%204%20A/Ansvar%20for%20vurdering%20av%20samtykkekompetanse%20-%20identifisering%20av%20overordnet%20faglig%20ansvarlig.pdf


Saksbehandlingen (forts) § 4 A-5

• Vedtak kan aldri gjelde for mer enn ett år. Behovet for å 
opprettholde vedtaket må vurderes fortløpende.

• Før det fattes vedtak skal det innhentes informasjon fra 
nærmeste pårørende

• Vedtaksmal er i DIPS

• Kopi av vedtak til pasienten, pasientens nærmeste 
pårørende og klinikkleder(?) og Statsforvalteren i Oslo og 
Viken

• Pasienten og nærmeste pårørende har klageadgang



Saksbehandlingen - § 4 A-5

Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet

kvalifisert helsepersonell

Hva er alltid å anse som et alvorlig inngrep?

• Innleggelse og tilbakeholdelse i helseinstitusjon

• Bevegelseshindrende tiltak

Hva kan være et alvorlig inngrep?

• Inngrep i kroppen

• Bruk av reseptbelagte legemidler

• Grad av motstand



Rettslig grunnlag for somatiske helsehjelp til 
pasienter over 18 år

Samtykke 
kompetent

Samtykke 
kompetent

Ikke samtykke-
kompetent

Ikke samtykke-
kompetent

samtykker Samtykker ikke Motsetter seg ikke Motsetter seg

Pasientens 
samtykke § 4-1

Pasient- og 
brukerrettighetslov
en § 4-6

Pasient- og 
brukerrettighetslov
en kap 4A

Helsepersonell-
loven § 7

Helsepersonell-
loven § 7

Helsepersonell-
loven § 7

Helsepersonell-
loven § 7



Kilder og nyttige lenker

• Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-
brukerrettighetsloven-med-kommentarer

• E-læringskurs - kompetanseportalen, Diagora

• NOU 2019-14 – tvangsbegrensningsloven NOU 2019: 14 -
regjeringen.no

• Helsedirektoratets vedtaksmal Vedtak etter pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 4 A – Helsedirektoratet

• Ek Samtykkekompetanse - vurdering - helsehjelp til pasienter 
uten samtykkekompetanse

• Brev – vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke kan 
samtykke til vaksinering Utgående brev (helsedirektoratet.no)

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/pasient-og-brukerrettighetsloven/vedtak-etter-pasient-og-brukerrettighetsloven-kapittel-4-a
http://ekweb/EKNet/docs/pub/dok07074.htm
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Helsedirektoratets%20brev%20om%20vaksinering%20mot%20SARS-CoV-2%20av%20personer%20som%20ikke%20selv%20kan%20samtykke%20til%20vaksineringen%20-%20Enkelte%20utfyllende%20kommentarer.pdf/_/attachment/inline/0d44de27-12fb-4ca6-984b-5ae4b9c26df8:46431141c3c170647793aa505c3b6df99c683c07/Helsedirektoratets%20brev%20om%20vaksinering%20mot%20SARS-CoV-2%20av%20personer%20som%20ikke%20selv%20kan%20samtykke%20til%20vaksineringen%20-%20Enkelte%20utfyllende%20kommentarer.pdf


Samtykkekompetanse - Definisjon

• Evnen til å forstå informasjon relevant for en beslutning

– Informasjon om aktuell beslutning må gis i forbindelse 
med vurderingen 

• Evnen til å anerkjenne konsekvenser av beslutningen 
eller å avslå aktuell beslutning

– Informasjon om dette må også gis i forbindelse med 
vurderingen

• Må vurderes konkret utfra den aktuelle beslutningen

• Uavhengig av hva den som  vurderer mener er pasientens 
beste



Samtykkekompetanse

• Vurderingen må gå utifra det aktuelle spørsmålet:

– Ved spørsmål om medisinsk behandling eller 
omsorgstiltak må det stilles spørsmål om dette og 
konsekvenser av å nekte.  

– Orientering for tid og sted er (relativt) uvesentlig!

– Ved testasjonshabilitet gjelder det samme:

• (Potensielle) arvinger

• Formue  

• Samtykkekompetanse kan ikke defineres som en 
MMS-grense!



Samtykkekompetanse
• Derfor avgjørende viktig å skaffe informasjon før 

samtale med pasienten:

– Hvilket spørsmål skal det tas stilling til?

– Hva vet man om pasientens tilstand, inklusive 
personlighet og psykiatri?



Vurdering av samtykkekompetanse

• Optimalisere samtalesituasjonen

– Forsøke å fange et klart øyeblikk

– Syn og hørsel

– Skape kontakt

– Hvis mulig: Begge parter sitter vis-á-vis

– Forklare bakgrunnen for samtalen

– Stille så åpne spørsmål som mulig, etter hvert 
mer konkret.

– Still kjernespørsmål gjerne på flere måter.  

– Gi pasienten tilbakemelding om resultat



Samtykkekompetanse - Dokumentasjon
• Journalnotat bør utformes slik at det kommer frem 

hvilke spørsmål stilles og hvilke svar gis 

• Beskrivelse av psykopatologiske fenomener og 
kognitiv status er ”bakgrunnsmusikk”.  

• Konklusjonen må begrenses utfra hvilke spørsmål 
stilles og begrenses hvis det er sannsynlig utfra 
diagnose at pasienten vil gjenvinne sin 
samtykkekompetanse.



ACE – Aid to Capacity Evaluation
Alternativ dokumentasjon

• Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse.  
Laget i Toronto, Canada av dr E. Etchells

• Oversatt til norsk av Jørgen Dahlberg og Reidar Pedersen, 
SME, UiO, 2011

• 8 spørsmål/items som alle omfatter pasientens 
oppfatning om sykdom og behandling



ACE - spørsmål
1. Evne til å forstå det medisinske problem

– Hvilke problem har du akkurat nå?

– Hva er det som er det største problemet?

– Hvorfor er du på sykehuset?

2. Evne til å forstå foreslått behandling

– Hva er behandlingen for (din tilstand)?

– Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe deg?

– Kan det være aktuelt med (foreslått 
behandling)?



ACE – spørsmål (forts)

3. Evne til å forstå alternativer til den foreslåtte 
behandlingen (hvis noen)
– Er det noen andre (behandlingsalternativ)?
– Hvilke andre muligheter har du?
– Kan du få/kan det være aktuelt med 

(behandlingsalternativ)?
4. Evne til å forstå muligheten til å nekte den 

foreslåtte behandlingen (inkluderer både å la være 
å påbegynne og å avslutte den foreslåtte 
behandling)
– Kan du nekte (foreslått behandling)?
– Kan vi avslutte (foreslått behandling)?



ACE – spørsmål (forts)
5. Evne til å anerkjenne konsekvensene som det er rimelig 

å forvente at en aksept av behandlingen vil kunne føre til
– Hva kan skje med deg hvis du får (foreslått behandling)?
– Kan (foreslått behandling) forårsake problemer/bivirkninger?
– Kan (foreslått behandling) hjelpe deg til å leve lenger?

6. Evne til å anerkjenne konsekvenser som det er rimelig å 
forvente at det å nekte behandling vil kunne føre til 
(inkluderer både å la være å begynne og å avslutte 
foreslått behandling)
– Hva vil kunne skje med deg hvis du ikke får (foreslått behandling)?
– Kunne du bli sykere/dø hvis du ikke får (andre behandlingsalternativ)? 

(Hvis andre behandlingsalternativ er tilgjengelig) 



ACE – spørsmål (forts)

7a  Personens beslutning er påvirket av 
depresjon 
– Kan du hjelpe meg å forstå hvorfor du 

vil/ikke vil ha behandling?
– Føler du at du blir straffet for noe?
– Tenker du at du er en dårlig person?
– Har du noe håp for fremtiden?
– Fortjener du å få behandling?



ACE–spørsmål og resultat 
7b  Personens beslutning er påvirket av 
vrangforestilling/psykose

– Kan du hjelpe meg å forstå hvorfor du vil/ikke vil ha 
behandling?

– Tror du noen forsøker å skade deg?
– Stoler du på legen/sykepleieren din?

• Alle svar besvares Ja/Usikker/Nei
• Til slutt:  Samlet vurdering:  Definitivt 

beslutningskompetent/Trolig 
beslutningskompetent/Trolig manglende 
beslutningskompetanse/Definitivt manglende 
beslutningskompetanse



Personlige erfaringer med vurdering av 
samtykkekompetanse
• Vurdering av samtykkekompetanse 

– er ferskvare

– Er bare gyldig når det gjelder aktuell 
problemstilling

– Er ofte vanskelig å trekke entydig konklusjon av

– Er ikke lik (men står i forhold til) 
”sykdomsinnsikt”

• Problemområder:

– Når pasienten ikke samarbeider

– Når tilstanden fluktuerer (raskt)


