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Menneskelig nær – faglig sterk

Mandat fra ledergruppen 

• Bakgrunn 
«Vurderinger av pasienters beslutnings- og samtykkekompetanse blir stadig mer sentralt i 
planlegging og gjennomføring av helsehjelp. Begrepene brukes i flere lover, forskrifter og 
rundskriv som er styrende også for spesialisthelsetjenesten. Det eksisterer likevel ikke 
overordnende retningslinjer eller utfyllende beskrivelser for hvem som skal gjøre slike 
vurderinger, i forhold til hvilke livsområder, når eller hvordan man skal gå frem. Dette er samtidig 
et område hvor konklusjonene kan få store konsekvenser for pasienten. Det er derfor helt sentralt 
å sikre at avdelingen har en praksis for disse vurderingene som er faglig forsvarlig, og som sikrer lik 
praksis i avdelingen.»

• Målsetting
«Utarbeide interne råd for vurdering av samtykkekompetanse og muligheter til å ta beslutninger.»

Vurdering knyttet til ulike områder / beslutninger: helsehjelp, økonomi, bosted, kosthold m.m

«Beskrivelse av aktuelle fremgangsmåter for å gi beslutningsstøtte. Beskrivelsene bør utformes 
slik at de kan være grunnlag for vurderinger av hvilken beslutningsstøtte som er gitt samt 
eventuelle anbefalinger om ytterligere  beslutningsstøtte i den enkelte pasientsak.»

• Tidsramme: 20.10.20 - 01.06.21, fullført desember 21.  
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Fremgangsmåte

Litteratursøk

• Systematisk litteratursøk 8.12.20. Man søkte i fra 2016 og fram til aktuell dato. 
Begrunnelsen for det var at NICE guidelinen hadde gjennomført et omfattende søk i 
perioden 2005 til 2016. 

• Søket produserte 212 artikler. Overskrifter og abstrakter ble lest gjennom. I etterkant 
av dette satt man igjen med 22 artikler. Disse ble fordelt på arbeidsgruppen og lest i 
sin helhet. 

Innhenting av erfaringsbasert kunnskap  

• Arbeidsgruppen tok kontakt med habiliteringsavdelinger ved andre helseforetak, 
informerte om prosjektet og etterspurte erfaringer, rutiner og prosedyrer de ønsket 
å dele. 

• Gruppen mottok noen bidrag,  som er benyttet i utformingen av denne interne 
veilederen.

• Øvrige svar påpekte at flere opplever behov for å utarbeide interne rutiner for slike 
vurderinger.
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Framgangsmåte (forts.)

Annet: 

• National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline, Decision-making
and mental capacity

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

• Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

• Lov om pasient- og brukerrettigheter

• Lov om vergemål 

• E-læring (psykologforeningen og helsedirektoratet) 

Skriveprosessen

• Sammenfatte en intern veileder som baserer seg på kunnskapen vi hadde samlet inn

• Skreddersøm og «klipp & lim»

• Gode drøftinger og ulike perspektiver i gruppen, ulik forståelse av det vi har lest 
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Hva fikk vi til? 

Et stort, viktig og utfordrende tema!

Fremsto umulig å jobbe med under de 
rammene vi hadde. 

Vi kunne ikke lage den ultimate fasit – men 
kanskje komme med et bittelite bidra på veien

Mandatet og målet var å forbedre vår praksis.

Vi vektla bl.a: 

• Veilederen skal være «brukbar», et verktøy 
ikke en avhandling (16 sider / 9½ side)

• Tverrfaglighet, samarbeid, roller og 
kompetanse 

• Få vurderingen ut av kontorene og ut i der 
beslutninger tas
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Oppbygning og innhold 

• Begrepsavklaring

• Vilkår for vurdering av samtykke- og beslutningskompetanse

• Avgrensning av Vhab sin rolle / oppgaver 

• Hvem skal gjennomføre vurderingen

• Anbefalinger for behandler som skal gjennomføre vurderingen

• Støtte for beslutningstaking

• Etter vurderingen

• Pårørendes rolle

• Forslag til rapportmal
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Begrepsavklaring 

• Samtykke- og beslutningskompetanse er i stor grad overlappende begreper. 
Vurdering av en persons kompetanse bør gjøres på samme måte, uavhengig 
av hvilke begrep man benytter. 

• Der det er snakk om vurdering av samtykke til helsehjelp brukes begrepet 
samtykkekompetanse

• Der det er snakk om vurdering av generell evne til å ta beslutninger bruker 
man begrepet beslutningskompetanse. Beslutningskompetanse antas å 
omfatte personens kompetanse til å ta selvstendige beslutninger mer 
generelt, og personens kompetanse til å motsette seg et tiltak. 
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Vilkår for vurdering av samtykke- og beslutningskompetanse   

• Som hovedregel skal man ta utgangspunkt i at en person har samtykke- og 
beslutningskompetanse, med mindre noe tyder på at en vurdering er 
nødvendig.  

• Samtykkekompetanse kan bortfalle helt eller delvis dersom personen på 
grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk 
utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket 
omfatter (sykdomsvilkåret). 

• Samtykke- og beslutningskompetanse kan ikke falle bort av andre grunner 
som kan gi vansker med å oppfatte eller uttrykke informasjon, for eksempel 
ved nedsatt syn eller hørsel, annet morsmål, andre kommunikasjonsvansker, 
eller lignende. 

• Terskelen skal være høy for å anse kompetansen som bortfalt, jf. ordvalg 
«åpenbart».  
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Vilkår … (forts.)

Samtykke til helsehjelp: 

• For at samtykke skal være gyldig må personen få nødvendig informasjon om 
sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen

• Samtykke kan gis uttrykkelig (skriftlig eller muntlig) eller stilltiende. 

• For å kunne legge et stilltiende samtykke til grunn, må personens 
handlemåte og omstendighetene ellers gjør det sannsynlig at vedkommende 
godtar helsehjelpen. 

• For eksempel kan dette være å ikke trekke til seg armen ved 
blodprøvetaking eller måling av blodtrykk, å møte opp og ikke avbryte en 
psykoedukativ samtale med behandler, eller ved å samarbeide med 
behandler under observasjon eller utføring av miljøtiltak. 

• Fravær av motstand er imidlertid ikke tilstrekkelig til å si at det foreligger et 
gyldig samtykke. I noen tilfeller vil det være nødvendig å innhente 
informasjon om personens evne til å vise motstand, før man kan vurdere om 
personens atferd kan tolkes som et stilltiende samtykke
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Vilkår … (forst.)

• Det er tilstrekkelig med en såkalt alminnelig forståelse

• Trenger ikke forstå medisinske prosedyrer eller årsakssammenhenger, det 
kan være nok at personen forstår nødvendigheten av helsehjelpen eller har 
en alminnelig forståelse av beslutningens konsekvenser.

• Trenger ikke å forstå fullt ut alle konsekvenser av å nekte behandling eller av 
beslutningen. 

• Det er først når det er hevet over enhver tvil (åpenbart) at personen ikke 
forstår hva beslutningen, samtykket eller nektelsen innebærer, at samtykke-
og beslutningskompetanse bortfaller. 

• Samtykke- og beslutningskompetanse skal vurderes i forhold til en konkrete 
beslutning, er ikke permanent og bør tidsavgrenses. 

• Så langt det er mulig skal det alltid legges til rette for å øke personens 
samtykke- og beslutningskompetanse.  
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Avgrensning av Vhab sin rolle / oppgaver 

• VHAB har ansvar å vurdere samtykkekompetanse vedrørende den helsehjelpen vi 
tilbyr. Vi skal ta utgangspunkt i at personen har samtykkekompetanse, med mindre 
noe tyder på at en vurdering er nødvendig. Stilltiende samtykke er ofte tilstrekkelig 
(eks. at personen møter til time). Samtykke skal dokumenteres i journal. Når 
vurderingen gjelder beslutningskompetanse eller samtykke til helsetjenester VHAB 
ikke tilbyr, har ikke VHAB ansvar for å vurderingen, men bør bistå og veilede. 

• Det skjer at mennesker henvises for vurdering av samtykke- eller 
beslutningskompetanse. I slike tilfeller bør det på tidlig avklares hvem som har bedt 
om vurderingen, hvilket spørsmål beslutningen omfatter og hvorfor en vurdering er 
nødvendig. Det skal alltid tydelig avklares om VHAB kan vurdere samtykke- eller 
beslutningskompetanse i dette tilfelle, og hva denne vurderingen skal brukes til.

• I noen tilfeller har VHAB allerede et veiledningsansvars ovenfor den som skal utføre 
vurderingen (f.eks hol kap9 vedtak). I disse tilfellene bør VHAB som hovedregel 
fungere som veileder for de som skal ta beslutningen. 

– Tilby opplæring og veilede samarbeidspartnere i gjennomføring av vurderingen i tråd med 
intern veileder.  

– Bistå i utarbeidelse av plan for beslutningsstøtte.

– Sammenfatte et dokument der relevante faktorer belyses.  
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Hvem skal gjennomføre vurderingen 

• Vurderingen gjennomføres av alle faggrupper ved VHAB. Tverrfaglig samarbeid 
anbefales, særlig ved komplekse vurderinger.

• Der det er mulig bør prosessen ledes av behandler som kjenner pasienten godt. 

• Ved oppstartsmøte skal personen, så langt det er mulig, få nødvendig informasjon 
om innholdet i henvising og helsehjelpen det bes om. Personens innstilling til dette 
avklares og journalføres. 

• Person skal ansees som samtykke- og beslutningskompetent, med mindre det 
fremkommer informasjon som tyder på at en vurdering er nødvendig. Dette skal 
dokumenteres i journal, det vil være naturlig å drøfte i behandlingsteam kort tid 
etter første møte. 

• Kan ha samtykke- og beslutningskompetanse når det gjelder deler av behandlingen, 
men ikke nødvendigvis alt. F.eks. kan personen ha samtykkekompetanse vedr. 
miljøtiltak som vedkommende samarbeider om, men allikevel ikke ha en alminnelig 
forståelse av hva det innebærer å ta medisiner. 

• Det kan være naturlig at behandleren som har etablert en god relasjon til personen 
gjør vurderingen, med bistand av behandler som har kunnskap om helsehjelpen 
personen ikke forstår. 
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Anbefalinger for behandler som skal gjennomføre vurderingen

• Den som vurderer skal ha tilstrekkelig kunnskap om personen som blir vurdert 
(unntatt i nødstilfeller eller der tjenestene ikke tidligere har hatt kontakt med 
personen). Den som skal gjøre vurderingen bør forklare for personen at deres evne 
til å ta en bestemt beslutning blir vurdert, hvorfor, utfallet av den vurderingen og hva 
de kan gjøre hvis de er misfornøyde med utfallet.

• Behandlere skal ha en individuell tilnærming og ta hensyn til det brede spekteret av 
faktorer som kan ha innvirkning på en persons evne til å ta en beslutning. Disse bør 
omfatte:

– Personens fysiske og psykiske helsetilstand.

– Personens evt. behov for kommunikasjonshjelpemidler.

– Personens tidligere erfaring (eller mangel på erfaring) i å ta beslutninger.

– Muligheten for at personen kan bli utsatt for påvirkning eller tvang fra andre.

– Kontekstuelle, sosiale og relasjonelle faktorer.

– Kulturelle, etniske og religiøse faktorer.

– Kognitive, emosjonelle og atferdsmessige faktorer.

– Effektene av reseptbelagte legemidler eller andre stoffer. 
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Anbefalinger for behandler (forts.)

• Det sentrale vilkåret for manglende samtykke- og beslutningskompetanse er 
at personen ikke «er i stand til å forstå» hva samtykket eller beslutningen 
omfatter. Hva dette innebærer er ikke nærmere definert, og vurderingen må 
således i noen grad basere seg på et klinisk skjønn. 

• Vurderingen skal omfatte beskrive av personens evner til å 

– Forstå informasjon som er relevant for beslutningen 

– Anerkjenne denne informasjonen i sin egen situasjon. Dersom personens ikke 
erkjenner sin situasjon, den aktuelle lidelsen og at vedkommende har det 
vanskelig, og ikke vurderer eller føler at det er behov for hjelp, vil informasjonen 
ofte ikke kunne sies å være anerkjent i den aktuelle situasjonen.

– Resonnere rundt konsekvensen av valgene sine

– Uttrykke et valg, eller til å motsette seg. Personen bør gi uttrykk for et 
noenlunde konsistent standpunkt. Det bør en rimelig sammenheng mellom det 
personen ønsker og personens begrunnelser, og at personen ikke må skifte 
mening svært ofte eller vilkårlig. 
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Anbefalinger for behandler (forts.)

• Mennesker kan ha skiftene forståelsesevne, eller vansker med å 
opprettholde et noenlunde konsistent standpunkt, av ulike årsaker. Dette 
kan medføre utfordringer når man skal vurdere personenes samtykke- og 
beslutningskompetanse. 

• Man bør være i stand til å gi uttrykk for et noenlunde konsistent standpunkt 
dersom man skal bli regnet som kompetent. Dvs. at det må være en rimelig 
sammenheng mellom det personen ønsker og personens begrunnelser, og 
at personen ikke må skifte mening svært ofte eller vilkårlig. 

• Hos mennesker med utviklingshemming kan dette blant annet komme til 
utrykk ved at personen endrer standpunkt etter hvem hun eller han snakker 
med. 

• Ved psykiatriske tilleggsvansker må man være særlig oppmerksom på 
skiftende forståelse, det bør det avklares hva personen i sin beste 
(kompetente) tilstand gir uttrykk for.
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Strukturering av vurderingen 

• Den skriftlige vurdering av samtykke- eller beslutningskompetanse kan 
struktureres ved deles inn i en innledning som tar for seg helsepersonells 
syn på situasjonen, før man beskriver personens problemforståelse, 
forståelse av alternativer og konsekvenser, og hva personen selv ønsker. 

• Innledning: helsepersonells syn på personens problem, mulige løsninger og 
fordeler og ulemper ved disse

• Problemforståelse: personens forståelse av sitt problem (anerkjenne). 

• Alternativer: personens forståelse av alternativene (resonnere).

• Konsekvenser: fordeler og ulemper ved de ulike alternativene slik personen
ser det, og hva personen selv ønsker (resonnere og å uttrykke et valg).
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Støtte for beslutningstaking

• Ved redusert eller manglende samtykke- eller beslutningskompetanse, skal 
tiltak for å styrke personenes beslutningskapasitet forsøkes, før man 
vurderer at vedkommende er ute av stand til å ta en beslutning. 

• Dette krever at behandler forsøke å hjelpe personen til å ta sin egen 
beslutning, det er nødvendig med samarbeid og tillit mellom behandler og 
personen.

• Hva dette konkret vil innebære må vurderes individuelt i hver enkelt 
vurdering. Beslutningsstøtte skal tilpasses personen det gjelder både med 
hensyn til personens ressurser og utfordringer. 

• Det er viktig å avklare hvordan personen selv ønsker å bli støttet i 
beslutningsprosesser.
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Støtte for beslutningstaking

• Den som skal foreta vurderingen bør på forhånd ha en formening om hvilken 
kunnskap personen må inneha for å kunne være beslutningsdyktig.

• Det kan med fordel lages en skriftlig plan for beslutningsprosessen, gjerne 
sammen med personen og evt andre relevante. 

• Planen kan inneholde:

– Hva personen blir bedt om å bestemme.

– Personens uttrykte preferanser i den aktuelle beslutningen.

– Informasjon/opplæring som skal gis til personen, inkludert beskrivelse av 
konsekvenser av ulike valg.

– Hvordan personen ønsker å bli støttet for å ta avgjørelsen.

– Hva som skal gjøres for å hjelpe personen med å ta avgjørelsen.

– Andre personer som kan involveres for å støtte avgjørelsen (pårørende, 
primærkontakt, verge, støttekontakt etc.)

– Særskilte behov personen har knyttet til beslutningstakingen
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Etter vurderingen

• Avgjørelser som gjelder manglende samtykke- og beslutningskompetanse skal være 
begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges fram for personen og dens 
nærmeste pårørende. 

• Gi personen støtte etter vurderingen, vær klar over at vurderingsprosessen kan 
skape en opplevelse av stress, ubehag og avmakt. 

• Det bør angis en tidsberegning på varigheten av vurderingen, og at den gjelder for en 
avgrenset situasjon/beslutning. 

• I spørsmål som ikke omhandler fare for liv og helse eller annen umiddelbar 
vesentlige skade, bør det å avdekke manglende beslutningskompetanse føre til at 
personen får tilbud om beslutningstøtte og bistand for å heve sin kompetanse.

• Fravær av samtykke- eller beslutningskompetanse ikke automatisk gir lovhjemmel til 
å gripe inn med tvang. Dette må vurderes i hver enkelt situasjon. 
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Pårørendes rolle

• Pårørende utgjør ofte en svært viktig ressurs, bl.a. med å avklare personens ønsker 
og verdier. De kan være viktige som beslutningsstøtte for personen, og vil ofte være 
en viktig bidragsyter i vurderingsprosessen. 

• I spørsmål knyttet til nødvendig helsehjelp får nærmeste pårørende utvidede 
rettigheter når personen mangler samtykkekompetanse. Beslutningen om helsehjelp 
skal da meddeles nærmeste pårørende sammen med begrunnelsen, selv om 
personen motsetter seg dette. Nærmeste pårørende får videre krav på informasjon 
om helsehjelpen, taushetsplikten unntas som hovedregel i slike tilfeller. 

• Ved manglende beslutningskompetanse, når det ikke gjelder helsehjelp, er ikke 
pårørendes rettigheter / plikter like tydelige eller avklart. 

• Hvis det er aktuelt å anvende tvang hjemlet i hol kap. 9 vil både nærmeste pårørende 
og verge ha sentral roller for å ivareta personens interesser.  

• Det er imidlertid viktig å bemerke, også ovenfor pårørende, at en vurdering som 
avdekker en svekket eller manglende beslutningskompetanse hos personen, ikke 
automatisk utløser juridiske rettigheter eller plikter for pårørende. 

• I svært alvorlige tilfeller kan det være nyttig å kontakte f.eks. vergemålsavdelingen 
hos Statsforvalteren. 
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Ferdigstilling av intern veileder 

• Tidsramme var oktober 2020 til juni 2021

– I juni 21 ble foreløpig utkast av veilederen sendt til ledergruppen ved Vhab, som 
kom med gode innspill

– Gruppen ferdigstilte veilederen i utgangen av desember 21

– Ferdig dokument klart til bruk og deling i mars 22

– Etter  noen mnd bruk ønsker vi tilbakemelding fra kollegaene våre, justere der 
det er behov. 

• Vi deler gjerne med de som ønsker

• Epost til moninca.stolen.donnum@ahus.no

men OBS:

• Ingen fasit, den dekker ikke «alt» 

• Forsøk på lage et tverrfaglig arbeidsverktøy som kvalitetssikrer og reduserer 
vilkårlighet i vurdering av samtykke- og beslutningskompetanse som 
gjennomføres ved Vhab Ahus

mailto:moninca.stolen.donnum@ahus.no
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