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Om samtykkekompetanse.  

Ingress  

Norsk psykiatrisk forening er opptatt av at norsk psykisk helsevern skal være til for 

pasientene. Pasientene skal bli møtt som hele mennesker som kan bidra aktivt i egen 

behandling og ikke oppleve unødig maktbruk. Npf har identifisert flere vesentlige hindre for 

disse målene og foreslår noen prioriterte tiltak: 

Det er behov for kvalitetssikret registering av tvangsbruk i alle deler av helsetjenesten fordi 

det er usikkert om tallene er riktige. Det er behov for vitenskapelige studier som undersøker 

hva som kjennetegner steder med høy eller lav bruk av tvang fordi det synes å være faglig 

ubegrunnede lokale variasjoner. Det bør være rutiner for åpen, rutinemessig og kontinuerlig 

gjennomgang av all tvangsbruk i alle deler av psykisk helsevern, bl. a. for å utvikle 

kompetansen hos klinikerne. Pasienters muligheter til å ta del i utforming av mål for egen 

behandling bør styrkes, og bruken av skriftlige behandlingsplaner bør økes. Bevissthet rundt 

og kompetanse på etiske forhold blant klinikere bør økes, f.eks ved innføring av etikk som 

tema i faste møter klinikken.  

 

Autonomi og samtykkekompetanse 

Bakgrunn 

Når en ønsker å hjelpe en annen er det avgjørende viktig å starte på det stedet hvor han eller 

hun befinner seg, deretter skal man hjelpe i en retning som er i hans eller hennes interesse.  

Helsevesenet i et utviklet og opplyst samfunn er derfor basert på at den som søker helsehjelp 

samtykker og i størst mulig grad styrer hvilken helsehjelp han eller hun skal få. Helsevesenet, 

og kanskje psykiatrien spesielt, blir imidlertid kritisert for å misbruke makt og i for liten grad 

lytte til pasientenes ønsker. 

En forutsetning for å basere helsehjelp på pasientens samtykke er at pasienten er i stand til å 

forstå begrunnelsen for hvorfor helsehjelpen blir gitt, hvilke konkrete tiltak og påregnelige 

konsekvenser av tiltakene en samtykker til, og på en slik bakgrunn foreta en tilstrekkelig 

selvstendig beslutning. 

I følge norsk lov skal det vurderes om pasienten har såkalt «samtykkekompetanse». 

Samtykkekompetanse er i Norge (jf forarbeider til nåværende helselovgivning) definert 

kognitivt, det vil si at man vektlegger at pasienten har forståelse av hva helsehjelpen 

innebærer, og konsekvenser av denne. Psykiske lidelser kan imidlertid også påvirke ikke-

bevisste funksjoner. Eksempelvis kan depresjon ha som følge at mennesker kjenner et ubehag 

ved å ta valg, mens mani motsatt kan føre til ukritisk avtaleinngåelse. 

Hovedregelen er at pasienten i utgangspunktet skal anses å ha kompetanse til å samtykke til 

behandling.  Er det tvil skal pasientens eventuelle motstand mot anbefalte tiltak respekteres. 

Siden medisinske vurderinger som regel innehar elementer av tvil, må dette tolkes som tvil av 
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en viss klinisk betydning. Hva så hvis en person motsetter seg å ta imot viktig helsehjelp? 

Norsk helselovgivning gir helsepersonell rett til å handle mot noens vilje dersom personens 

evne til autonomi blir vurdert som betydelig svekket, og det samtidig er stor risiko for alvorlig 

skade dersom det ikke handles.  

En persons vurderingsevne vil være svekket ved sterk bevissthetsnedsettelse, alvorlig psykisk 

utviklingshemming, umodenhet (som hos barn) samt ved alvorlig kognitiv svikt ved 

sykdommer eller skader i hjernen. Vurderingsevnen vil også kunne være redusert ved 

psykiske lidelser med virkelighetsbrist (psykose) eller ved rusmiddelavhengighetstilstander.  

Vurdering av samtykkekompetanse og eventuell bruk av tvang skal skje på en forsvarlig måte 

og etter formelle lovkrav. Denne vurderingen vil ofte være svært komplisert, og det vil alltid 

inkludere skjønnsmessige og moralske overveielser. Grensen for hva som er tilstrekkelig 

samtykkekompetanse og når det er rett å bruke tvang vil være flytende og vil variere fra 

situasjon til situasjon, også for den enkelte pasient.  

Ved skjønnsutøvelse vil det være rom for varierende praksis, og det er risiko for at det tas 

uheldige avgjørelser. Risikoen for å overskride pasienters integritetsgrenser er spesielt stor 

ved bruk av tvang. Tvangsbruk kan imidlertid også være tegn på god omsorg, dersom en har 

gjort en grundig vurdering basert på tilstrekkelige premisser av at en velger det minste av to 

onder for pasienten.  

I en relasjon der en pasient kommer som hjelpesøkende til en som skal yte hjelp er det i 

utgangspunktet en skjevhet. Den som skal yte hjelp styrer premissene for den hjelpen som blir 

gitt. Dette gir spesielle utfordringer for å unngå maktmisbruk.  

I psykiatrien knyttes problemene i særskilt grad til personens eget selv. Når et helsepersonell, 

som i utgangspunktet ikke kjenner pasienten personlig, bruker sin fagkunnskap til å forstå og 

gi råd om den hjelpesøkendes tanker, følelser og handlinger kan dennes selvrespekt og egen 

identitetsforståelse bli utfordret. Dette stiller spesielle krav til måten en nærmer seg pasientene 

med deres plager. 

Status i dag 

Norsk psykiatrisk forening identifiserer følgende presserende utfordringer på dette området i 

dagens psykiatriske helsetjenester: 

 Individuelle opplevelser av maktmisbruk og av ikke å ha blitt sett som menneske har 

svekket tilliten til hjelpeapparatet  

 Usikkerhet om faktisk praksis og omfang av tvangsbruk i de forskjellige delene av 

psykisk helsevern 

 Mistanke om faglig ubegrunnede lokale variasjoner i behandlingspraksis  

 Varierende kompetanse om forebygging av tvangsbruk 

 Økende sentrale styringskrav (bl.a. om dokumentasjon og standardisering) gir mindre 

rom for helsepersonell til å individualisere behandlingen 

 Varierende individuell etisk kompetanse hos helsepersonell 
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Samtykkekompetansebegrepet er ikke brukt i Psykisk helsevernloven.  Dette betyr at 

samtykkekompetente pasienter kan bli utsatte for tvang.  

Målsetninger 

Norsk psykiatrisk forening foreslår følgende løsninger på disse utfordringene: 

 Kvalitetssikret registering av tvangsbruk i alle deler av helsetjenesten 

 Studier som undersøker hva som kjennetegner steder med høy eller lav bruk av tvang  

 Rutiner for åpen, rutinemessig og kontinuerlig gjennomgang av all tvangsbruk i alle 

deler av psykisk helsevern 

 Styrking av pasienters muligheter til å ta del i utforming av mål for egen behandling, 

f.eks ved større bruk av skriftlige behandlingsplaner 

 Øket bevissthet og kompetanse blant klinikere på etiske forhold: f.eks ved innføring av 

etikk som tema i faste møter klinikken 

 Tjenestene bør bli bedre organisert rundt de individuelle møtene mellom pasient og 

helsepersonell 

 Det er behov for harmonisering av Psykisk helsevernloven og Bruker- og 

pasientrettighetsloven særlig når det gjelder begrepet samtykkekompetanse. 

 

 

Utvalg for grunnlagsproblemer 

Norsk psykiatrisk forening 

 

 

 

 

 

 

 

 


