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Grunnleggende vurderinger

De fire prinsippene:

• Respekt for pasientens autonomi
• Informert samtykke
• Hvis manglende samtykkekompetanse:

1. Forhåndsønsker/representant
2. Pasientens beste – subjektiv/objektiv standard

• Velgjørenhet – paternalisme 

• Ikke-skade

• Rettferdighet



Hpl. § 4.

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med 
de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som 
kan forventes ut fra helsepersonellets 
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for 
øvrig.

…



Pbrl. § 2-1b. Rett til nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten

Pasient har rett til øyeblikkelig hjelp, jf. 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1.

Pasient har rett til nødvendige helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten.

…



Pasrl. om det informert samtykke og 
viktige unntak

Helsehjelp generelt:

Pbrl. § 4-1. Hovedregel om samtykke

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det 
foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp 
uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått 
nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. 

-----

Kap. 3 og 4 i pbrl. – krav til samtykke og informasjon til pasient og evt. 
pårørende. Tilpasset og forstått.



Samtykket

• Form; ord eller handling (pbrl. § 4-2)

• Innhold; Informert samtykke (pbrl. §§ 3-1 og 3-2) 

• Kompetent 

• Frivillig avgitt



Unntak for samtykke

• Mangler samtykkekompetanse (pbrl. § 4-6 og kap 4A)
• Hjelpeplikt (§ 7 i helsepersonelloven)
• Unntatt ”§ 4-9-situasjoner”
• Terminal
• Religiøst forbehold for blod

• Sultestreik

• (smittevernl. mm.)



CASE 1

Eva, 83 år, tidligere oversykepleier

- Vanligvis relativt klar. Har insulinkrevende DM, Nyresvikt, 
HT, residiverende sår-infeksjoner. Sitter i rullestol. 

- Nå nyrebekkenbetennelse, sløv og delir. Har ikke villet 
oppsøke lege for dette da hun merket at hun ble syk. 

- Hjemmesykepleier har ringt etter ambulanse/legevakt. Hun 
sier at hun ikke vet hva hun skal gjøre med Eva. Hun skal ha 
uttalt: ”Jeg vil ikke bli behandlet til jeg ligger her som en 
grønnsak. La meg få dø naturlig nå som jeg er gammel og syk 
nok”. Vet ikke om Eva har forstått alvoret i denne konkrete 
situasjonen



Om å vurdere 
samtykkekompetanse

§ 4-3

…

Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn 
av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk 
utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.

Den som yter helsehjelp avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke 
etter annet ledd.



Pasientrettighetsloven –
samarbeider men mangler SK

§ 4-6. Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse 

Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta 
avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet. 

Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i 
pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Der det er 
mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva pasienten ville 
ha ønsket. Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med 
annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen hva pasientens nærmeste pårørende 
har opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger. 



Case 2

Lillian, 75 år. Alzheimers demens og KOLS fra et langt liv med 
røyking. Nå fått (atter en gang) pneumoni, og må legges inn.  

Sykepleier på demensavdelingen sier følgende:

“Hun er preget av demensen, men samarbeider stort sett greit. 
Du må imidlertid si at du er lege. I motsatt fall vil hun ikke bli 
med.”



HVA ER TVANG?

1. Tvang foreligger ved fravær av samtykke.

2. Tvang foreligger der fysisk motstand må
overvinnes.

3. Tvang foreligger når pasienten motsetter seg
behandlingen



Pasientrettighetsloven 
Kapittel 4 A.

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som 
motsetter seg helsehjelpen mv.

§ 4 A-2. Virkeområde

Kapitlet kommer til anvendelse når helsepersonell yter 
helsehjelp til pasienter over 16 år som mangler 
samtykkekompetanse, jf. kapittel 4, og som motsetter seg 
helsehjelpen. 

Undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget 
samtykke kan likevel bare skje med hjemmel i lov 2. juli 
1999 nr. 62 om psykisk helsevern.



§ 4 A-3. Adgang til å gi helsehjelp som 
pasienten motsetter seg

Før det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter 
seg, må tillitsskapende tiltak ha vært forsøkt, med 
mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette.

Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet 
helsepersonellet at vedkommende med stor 
sannsynlighet vil opprettholde sin motstand, kan det 
treffes vedtak om helsehjelp dersom



Forts.  § 4A-3

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for 
pasienten, og

b) helsehjelpen anses nødvendig, og

c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen.

Selv om vilkårene i første og andre ledd er oppfylt, kan helsehjelp bare 
gis der dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste 
løsningen for pasienten.

I vurderingen av om slik helsehjelp skal gis, skal det blant annet legges 
vekt på graden av motstand samt om det i nær fremtid kan forventes 
at pasienten vil kunne gjenvinne sin samtykkekompetanse.



CASE 3

Rolf, 85 år, tidligere ingeniør

- HT, AF, aktiv til daglig

- Nå FCF (hoftebrudd): Delir og utagerende. 
Motsetter seg…

- Hva gjør vi?



Hvor vid er hjelpeplikten?

§ 7 hpl.

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 § 4-9, skal nødvendig 

helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å 
samtykke, og selv om pasienten motsetter
seg helsehjelpen. Ved tvil om helsehjelpen er 
påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta 
nødvendige undersøkelser.



Unntak fra hjelpeplikten

§ 4-9.Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner

Pasienten har på grunn av alvorlig overbevisning rett til å nekte å motta blod eller blodprodukter 
eller til å nekte å avbryte en pågående sultestreik.

En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. Er en døende pasient ute 
av stand til å formidle et behandlingsønske, skal helsepersonellet unnlate å gi helsehjelp 
dersom pasientens nærmeste pårørende tilkjennegir tilsvarende ønsker, og helsepersonellet etter 
en selvstendig vurdering finner at dette også er pasientens ønske og at ønsket åpenbart bør 
respekteres.

Helsepersonell må forsikre seg om at pasient som nevnt i første og annet ledd er over 18 år og 
ikke er fratatt rettslig handleevne på det personlige området, og at vedkommende er gitt 
tilfredsstillende informasjon og har forstått konsekvensene for egen helse 
ved behandlingsnektelsen.



Case 3 forts

Hva om Rolf  var klar (ikke delir)?

Du spør om han ikke skal bli med, og sier at han trolig
vil dø uten behandling.

Han svarer at han har levd lenge nok, dette er andre
gang hofta går, og noe må han tross alt dø av.



§ 7 TILFELLENE
KAN IKKE SAMTYKKE KAN SAMTYKKE

MOTSETTER SEG IKKE MINDRE 
PROBLEMATISK

OK

MOTSETTER SEG MER PROBLEMATISK MEGET
PROBLEMATISK!



Nødrett

§ 17.1 Nødrett (strl 2005)
En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen 
interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen 
rimelig måte, og 

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved 
handlingen 

Er det plass til nødrettsbetraktninger utenfor hpl. § 7?


