
Samtykkekompetanse 

Overlege Dagfinn Green 

Veka 12. mars, 14.30-15  

emnekurs alderspsykiatri 



Kilder 

• IS 1/2017 : Psykiske helsevernloven 

og psykiske helsevernforskriften med 

kommentarer 

• HR-2018-2204-A Dom i høyesterett 
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Hva er samtykkekompetanse ? 

 

 

• Konsekvens-innsikt 
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Hvem mangler ofte 

samtykkekompetanse 

• PU- aldri hatt konsekvensinnsikt pga 

lav IQ 

• Demens- mister sin 

konsekvensinnsikt pga kognitiv svikt 

• Psykotiske- mister sin 

konsekvensinnsikt i perioder pga 

manglende realitetsforankring 
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Når er vurdering av samtykkekompetanse 

(særlig)  relevant  

• Innleggelse mtp undersøkelse og 
behandling i henhold til phvl ,særlig mtp 
tvangsinnleggelse jfr § 3.2 og 3.3 og 
tvangsmedisinering § 4-4 a) 

• Utredning og behandling av somatisk 
sykdom (inkludert omsorg av demente) i 
henhold til pbrl Kap 4 A 

• Opprettelse av vergemål jfr vergemålsloven 
(og i spørsmål om testamente/arv) 

• Deltakelse i forskning 

Dagfinn Green 12.3.19 



Når skal samtykkekompetansen 

vurderes  i PH? 

• Pasientens samtykkekompetanse skal vurderes 
når det fattes vedtak om tvungen observasjon, 
tvungent vern og tvungen behandling.  

• Status for samtykkekompetansen må også 
vurderes ved tre måneders kontroller og i 
forbindelse med søknad om ett års forlengelser 
.  

• Det vil også være naturlig å vurdere 
samtykkekompetansen når det fattes 
overføringsvedtak (§ 4-10). 
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Når bør 

samtykkekompetansen 

vurderes i PH ? 
 

 

• Ved endring av tilstanden… 
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Hva er samtykkekompetanse?  

Kortversjon  

 

• Evnen til å forstå informasjon 

relevant for en beslutning , 

• samt evnen til å kunne anerkjenne 

de konsekvenser som rimelig kan 

forventes av en beslutning  
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Samtykkekompetanse. 

Vurderingsområder. FARV 

• Evnen til å Forstå informasjon som er relevant for 

beslutningen om helsehjelp.  

• Evnen til å Anerkjenne informasjonen i sin egen 

situasjon, spesielt knyttet til egen lidelse (innsikt 

!) og mulige konsekvenser av de ulike 

behandlingsalternativene  

• Evnen til å Resonnere med relevant informasjon i 

en avveining av de ulike 

behandlingsalternativene  

• Evnen til å uttrykke et Valg  
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Forslag til spørsmål for å vurdere 

samtykkekompetansen.. 

• Hvorfor er du her ? (på sykehuset/sykehjemmet/poliklinikken)? F 
• Har du noen psykiske plager/problemer/sykdommer/diagnoser ?( 

innsikt !) A 
• Har du behov for behandling eller hjelp ? A 
• Hvordan tror du det å være innlagt på sykehus/få oppfølging fra 

poliklinikken vil virke på deg ? F 
• Hvordan tror du de medisinene vi foreslår vil virke på deg ? F 
• Ser du noen problemer med å være utenfor sykehus /ikke ta 

medisiner nå ? R 
• Hvorfor synes du ditt alternativ (ikke ta i mot hjelp, være utenfor 

sykehus, ikke ta medisiner) er bedre enn det legen/ 
sykepleieren/familien/venner  foreslår ? R 

• Hvilke ønsker har du ? V 
• Kan du fortelle med dine ord hva vi har diskutert om 

helsen/situasjonen din ? FAR 
• Har du bestemt deg for hva du vil gjøre ? V 



Beviskrav for manglende 

samtykkompetanse.   

 
• Det er tilstrekkelig med en såkalt alminnelig 

forståelse, det vil si at det ikke kan stilles 
spesielle eller strenge krav til forståelsen.  

• Trenger ikke forstå medisinske prosedyrer 
eller årsakssammenhenger, eller fullt ut alle 
konsekvenser av å nekte behandling.   

• Det sentrale er hvorvidt pasienten klarer å 
ta en beslutning som ikke i for stor grad 
er påvirket av den psykiske lidelsen.  
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 Samtykkekompetanse og 

sykdomsinnsikt  

 
• Redusert sykdomsinnsikt kan være en følge av 

en alvorlig psykisk lidelse.  

• Redusert sykdomsinnsikt er imidlertid ikke 
ensbetydende med manglende 
samtykkekompetanse.  

• En pasient kan ha samtykkekompetanse, selv 
om vedkommende har mangelfull 
sykdomsinnsikt.  

• MEN -en pasient som ikke har noen grad av 
sykdomsinnsikt, vil sjelden vurderes å ha 
samtykkekompetanse,  
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Høyesterett om manglende 

samtykkekompetanse 
• Det avgjørende må derfor være i 

hvilken grad sykdommen påvirker 
personens evne til å foreta en 
realistisk vurdering av egen tilstand 
og konsekvensene av 
behandlingsvalget. 

•  En person som på grunn av 
sykdommen ikke evner å forstå følgene 
av å motsette seg behandling, vil derfor 
ikke ha samtykkekompetanse  
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Ulik s.k for ulike områder 

• Samtykkekompetanse skal vurderes 

konkret i forhold til den helsehjelpen 

som skal gis. 

• Selv om en pasient vurderes å mangle 

samtykkekompetanse vedrørende 

innleggelse, kan vedkommende likevel 

være samtykkekompetent til å vurdere 

for eksempel legemiddelbehandling.  
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Ulik s.k for ulike områder 

• Et annet eksempel er at en pasient på TUD og som 
mangler samtykkekompetanse i relasjon til tvungent 
vern og behandling med legemidler, likevel kan ha 
kompetanse til å samtykke til et frivillig opphold i 
institusjon: Vedkommende mangler forståelse for og 
anerkjennelse av egen psykoselidelse og behov for 
legemiddelbehandling, men erkjenner en 
sykdomsfølelse eller en tilstand (for eksempel uro, 
angst) som han/hun av erfaring vet kan dempes med 
et opphold i trygge institusjonsrammer, og 
vedkommende kan uttrykke et rasjonelt begrunnet 
ønske om et institusjonsopphold for å hjelpe på 
tilstanden  
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Noen hint fra helsedir 

• Symptomer som realitetsbrist i form 

av hallusinasjoner, 

vrangforestillinger, tankeforstyrrelser 

og mani kan påvirke personens evne 

til å ta til seg informasjon, bearbeide 

av denne, relatere den til seg selv og 

formidle et valg. 

•   

•   
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Noen hint fra helsedir…. 

• En pasient med avgrensede hallusinasjoner 
og/eller vrangforestillinger være 
samtykkekompetent.  

• En person som har en mer omfattende 
realitetsbrist, for eksempel i form av sterke 
vrangforestillinger av paranoid karakter, og 
som handler ut fra disse, har ofte 
manglende evne til å forstå informasjon 
knyttet til helsehjelp og bearbeide denne.  
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Noen hint fra helsedir…. 

• Pasienter som på grunn av en alvorlig 

spiseforstyrrelse vurderes å ha en 

alvorlig sinnslidelse, og ønsker å 

redusere eller ikke øke næringsinntaket 

med overhengende fare for livstruende 

eller vesentlig somatisk helseskade, må 

som hovedregel anses å mangle 

samtykkekompetanse  
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Noen hint fra helsedir… 

•  Pasienter med demens og vrangforestillinger vil 
kunne mangle samtykkekompetanse både på grunn 
av den kognitive svikten i seg selv, som alvorlig 
svekket vurderingsevne, og/eller på grunn av sine 
vrangforestillinger, for eksempel om å bli forgiftet eller 
om å bli utsatt for et komplott. 

• Noen pasienter med demens vil i en tidlig fase kunne 
være plaget med synshallusinasjoner, men med full 
eller delvis innsikt i at dette ikke er reelle fenomener. 
De vil derfor kunne være samtykkekompetent med 
tanke på for eksempel medikamentell behandling av 
disse hallusinasjonene.  
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Jus og Etikk  

• ”Helselovgivningen gir ofte ikke svaret på 
hva som er god praksis, men det bør alltid 
avklares hvilke rammer loven setter for den 
aktuelle problemstillingen”. 

 

• Kilde: Manual for kliniske etikk-komiteer for 
spesialisthelsetjenesten 

• Forfattere: Reidun Førde og Reidar 
Pedersen 

• SME-rapport: 2012:1 
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Staten (v/hdir): 

• ”Formålet med endringen av phvl 

(dvs innføring av 

samtykkekompetanse som 

tilleggskriterium) var å styrke 

pasienters selvbestemmelsesrett, 

men grunnpremisset er fremdeles å 

sikre pasienter riktig behandling ”. 
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Jeg : 

• Ledestjernen ved all helsehjelp bør 

være det etiske 

velgjørenhetsprinsippet,  dvs ”det 

beste for pasienten” 

 

• (Vil eller kan du ikke dette, bør du 

finne deg en annen jobb…). 
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