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Rett til å bestemme over egen død? 

•  I tidligere tider var selvmord forbudt i Norge, og selvmordsforsøk var 
straffbart. Med straffeloven av 1902 ble dette forbudet opphevet 

 
•  Derimot er det straffbart å bistå en annen med å begå selvmord 
 
•  Bistand til selvmord kan også skje i en mer medisinsk setting, utført 

av lege overfor personer med alvorlig sykdom, og faller da inn under 
begrepet aktiv dødshjelp, som omfatter eutanasi og assistert 
selvmord. Alle former for aktiv dødshjelp er ulovlig i Norge 



Rettsgrunnlag for å yte helsehjelp 
Pasient- og brukerrettighetsloven (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. 
 
Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten 
samtykket tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig 
informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.» 
 

•  Krav om informert samtykke, Pbrl. § 4-1.  
•  Ingen formkrav (hovedregel), Pbrl. § 4-2 
•  Alder – alle over 16 år (hovedregel) , Pbrl. § 4-3 

 
 

 
 



Vurdering av samtykkekompetanse  
 
Samtykkekompetansen skal vurderes konkret med tanke på den aktuelle 
helsehjelpen 
 
Vurderingen skal fokusere på pasientens evne til å: 
1.   Forstå informasjonen 
2.  Anerkjenne informasjonen som relevant i egen situasjon 
3.  Resonnere, avveining av alternativer 
4.  Uttrykke eget valg 
 
Viktig; ikke enhver reduksjon i forståelsesevnen er tilstrekkelig til å bli fratatt 
samtykkekompetansen 
Foreligger det tvil er hovedregelen at pasienten skal anses å ha 
samtykkekompetanse 



Noen spørsmål i forbindelse med denne konkrete 
samtykkevurderingen 

•  Sikre på at diagnosen var korrekt og at det ikke var mulighet for bedring? 
(Riktig beslutningsgrunnlag?) Pbrl. § 3-2. Rett til fornyet vurdering (Second 
opinion) 

•  Godt nok informert om sykdommen og konsekvenser av sitt valg? 
•  Så klar og orientert at han var i stand til å foreta et så vanskelig valg som å 

nekte å motta behandling? 
•  Depresjon eller annen forbigående tilstand? 
•  Sikre på at det pasienten uttrykker var hans egentlige vilje?  
•  Fraveket sitt standpunktet, eller konsistent i sitt ønske om å avslutte 

behandlingen? 
•  Har man brukt tilstrekkelig tid til å diskutere situasjonen? 
•  Hva sier de pårørende om pasientens valg og oppfatter de at tilbaketrekking 

av behandling er pasientens egentlige ønske? 



Pbrl. 3-3. Informasjon til nærmeste 
pårørende 

 
«Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal 
pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens 
helsetilstand og den helsehjelp som ytes.» 
 
«Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser 
på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk 
utviklingshemning, har både pasienten og dennes nærmeste pårørende 
rett til informasjon etter reglene i § 3-2.» 
 
Pasientens og brukerens rett til medvirkning. Pabrl. § 3-1 tredje ledd: 
«Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste 
pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.» 
 
 



Avgjørelse om samtykkekompetanse       
Pbrl.§ 4-3 (tredje og fjerde ledd) 

 
«Den som yter helsehjelp (den som har det faglige ansvaret) avgjør om 
pasienten mangler kompetanse til å samtykke. Helsepersonellet skal ut fra 
pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge 
forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp, 
jf. § 3-5. 
 
Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet 
og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste 
pårørende.» 
 
Avgjørelsen skal nedtegnes i pasientens journal. Det samme gjelder 
opplysninger om hvem som samtykker på vegne av pasienten, jf. 
journalforskriften § 8 c. 
 

 



Oppsummering - samtykke 

Krav om informert samtykke eller annet rettsgrunnlag for å 
kunne gi pasienten helsehjelp. 



Aktuelle hjemler, når pasienten motsetter seg 
helsehjelp 

 
 

•  Lov om psykisk helsevern kap. 3. (Etablering og opphør av tvungent 
psykiskhelsevern.) 

•  Helsepersonelloven § 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 § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i  
      stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen.  

•  Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl.) kap. 4 A: 
       Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. 
 





Hjelpemidler til å evaluere samtykkekompetanse 

«Beslutningskompetanse 
er evnen 3l å forstå 
informasjon som er 
relevant for en
beslutning samt evnen 3l 
å kunne verdse:e de 
konsekvenser som 
rimelig kan forventes
av en beslutning (eller 
fravær av beslutning). 


