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1 Innledning  

1.1 Rettslig plassering og lovgrunnlag 

Oppgaven berører flere rettsområder. Barneretten berøres særskilt med tanke på barns særlige 

rettigheter grunnet større behov for vern og omsorg, men også helseretten herunder pasientret-

tigheter – da barn med alvorlig sykdom eller skade også faller under denne persongruppen. 

Det vil da være interessant og nødvendig å se nærmere på både pasientrettigheter (individets 

rettigheter) ved alvorlig sykdom og skade generelt, og alvorlig syke barns rettigheter, samt 

helsetjenestens plikter overfor disse pasientene. Internasjonale menneskerettigheter som er 

gjort til norsk lov, er også relevante ved behandling av dette temaet. 

Velferdsrett som «(…) i prinsippet omfatter (…) alle rettsregler som er av betydning for den 

enkeltes velferd,»1 er også tilknyttet emnet. 

 

Om menneskerettighetenes stilling i norsk rett skriver Aslak Syse at: «Borgernes grunnleg-

gende friheter er i dag gitt en sterk beskyttelse gjennom menneskerettighetskonvensjoner som 

Norge er forpliktet av. I tillegg er det gjennom ulike internasjonale rekommandasjoner gitt 

tilrådninger om hvordan særlig utsatte grupper (for eksempel psykiatriske pasienter og men-

nesker med funksjonshemming mv.) bør behandles i den nasjonale lovgivningen».2 Tre sent-

rale konvensjoner om menneskerettigheter ble gjort til norsk rett da menneskerettsloven3 tråd-

te i kraft i 1999, jf. lovens § 2. Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon, FNs konven-

sjon om Sivile og Politiske rettigheter og om Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter.  

Etter presumpsjonsprinsippet4, antas norsk rett å være i samsvar med menneskerettighetene.   

 

 

 

                                                 

1 Kjønstad (2012) s. 29 

2 Syse (2012) s. 485 om menneskerettigheter som beskytter den personlige integritet 

3 Lov 21.mai 1999 nr.30 (heretter mnskl.) 

4 Presumpsjonsprinsippet innebærer at ved tolkning av norske lover, søker å finne løsninger som er i samsvar     

med folkerettslige forpliktelser Norge er bundet av. 
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1.2 Aktualitet og problemstilling 

Det har de siste årene vært en debatt rundt, og økende interesse for hvilke rettigheter en har 

ved livets slutt. Dette har spesielt vært knyttet til pasienter med alvorlig, uhelbredelig sykdom 

der døden naturlig vil inntreffe i nær fremtid, og har i det ytterste dreiet seg om hvorvidt en 

har «en rett til å dø», ved aktiv intervensjon. Når det gjelder å yte helsehjelp til en pasient som 

har en uhelbredelig sykdom og/eller er døende vil målet være å bidra til at pasientens siste 

fase av livet blir så god som mulig. Pasienter i denne situasjonen har ikke hatt noen særlig 

fremtredende eller spesiell stilling i norsk helserett. I utredningen knyttet til «Livshjelp» fra 

1999, fremgår det at det er de «vanlige» reglene som gjelder. Innholdet og omfanget av rettig-

hetene disse pasientene har, beror på en tolkning av de helserettslige reglene. Disse må da 

«(…) fortolkes ut fra den konkrete situasjonen som foreligger».5 

 

Stadig utvikling og forskning på det medisinske området gjør at vi har flere muligheter og 

bedre virkemidler til å forlenge menneskers liv – også liv som i tidligere tid ville ha gått tapt. 

I tråd med denne utviklingen reises både etiske og moralske samvittighetsspørsmål om hvor-

dan den nye kunnskapen og teknologien skal brukes. Videre skaper dette flere juridiske ut-

fordringer, fordi viktige rettigheter og prinsipper i denne sammenheng kan komme i konflikt 

med hverandre, og dermed gi ulike løsninger på rettsspørsmålene. Utgangspunktet for drøftel-

sen er dermed hvilke rettigheter individet, særlig barnet, har og hvordan disse skal ivaretas og 

hevdes. Prinsippet om autonomi og selvbestemmelsesrett er viktig i pasientlovgivningen. En 

rett til å få slippe livsforlengende behandling, utfordrer imidlertid blant annet tolkningen av en 

av de viktigste menneskerettighetene – retten til liv. Denne problemstillingen var aktuell i en 

sak for menneskerettsdomstolen i 20026, som understreker temaets aktualitet og illustrerer en 

av de særlige utfordringene ved problemstillingen i oppgaven. 

 

Når det gjelder barn, har disse i liten grad selvbestemmelsesrett. Avgjørelsene som vedrører 

dem tas av andre – fortrinnsvis deres foreldre – og begrepet autonomi kan vanskelig benyttes 

om barns eventuelle selvbestemmelsesrett. Likevel vil jeg påstå at barn har en slags «veile-

                                                 

5 Det er imidlertid spesiell lovgivning vedrørende behandling av lik og obduksjon. NOU 1999:2 Livshjelp, Be-

handling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og dødende, pkt. 7 Lovgrunnlag, 7.1 Helserettslige aspekter 

6 Case of Pretty v. The United Kingdom 2346/02 (2002). Denne saken vil jeg behandle nærmere nedenfor i pkt. 

7.2.1. 
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det» autonomi. De som veileder barna og etablerer rammene for utøvelsen av denne autono-

mien, må derfor sørge for at de vurderingene som gjøres på vegne av barn, springer ut fra 

hensynet til hva som er best for hvert enkelt individ, det enkelte barnet. Dette følger av prin-

sippet om barnets beste.7  

 

Regler om barns rettigheter ved sykdom eller skade er stort sett knyttet til økonomisk og prak-

tisk støtte for foreldrene, de pårørende og for så vidt barnet selv – eksempelvis pleiepenger, 

omsorgslønn, hjelpestønad8 mv. Dette er absolutt og udelt positivt – barn og deres pårørende 

bør få støtte og hjelp, både økonomisk og praktisk når en rammes av alvorlig sykdom eller 

skade. Barnets selvstendige rettigheter knyttet til medisinsk behandling av sykdommen og 

mulighet til å bestemme over egen kropp, er i liten grad belyst. Dette er en stor del av bak-

grunnen for min motivasjon til å skrive denne oppgaven. Det synes å være lite stoff om nett-

opp hvilke faktiske rettigheter et barn har, både i forhold til helsetjenesten, egne foreldre og 

andre for øvrig når en har en uhelbredelig og dødelig sykdom eller skade. Henriette Sinding 

Aasen skriver: «Reglene om foreldreansvar og barnets beste medfører at foreldre i stor grad 

kan bestemme over – og samtykke på vegne av – sine barn, noe som fører til at barns egen 

vilje rettslig og faktisk kommer noe i bakgrunnen».9 

 

Problemstillingen er knyttet til at barn ikke har selvbestemmelsesrett, da spørsmålene om for-

hold som vedrører dem, avgjøres av andre. Nettopp det at de er prisgitt at andre tar de «rikti-

ge» avgjørelsene, skaper juridiske utfordringer når det gjelder hvilke rettigheter barnet har. 

Barnets faktiske interesser vil kunne forbigås dersom foreldreansvaret ikke utøves med bar-

nets beste10 for øye. Hovedfokus i denne oppgaven ligger på regelverket i pasient- og bruker-

rettighetsloven og barneloven – da disse henholdsvis regulerer rettigheter for pasienter, og for 

barn. Problemstillingen gir anledning til å se nærmere på internasjonalt menneskerettsvern, 

                                                 

7 Se spesielt Barnekonvensjonen art. 3. 

8 Pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven mv.  

Kapittel 6 i pasient- og brukerrettighetsloven omhandler særskilt barns rettigheter, men disse knytter seg kun 

til rett til helsekontroll, samvær med foreldre under opphold i helseinstitusjon mv, samt partsrettigheter – og 

sier lite om hvilke rettigheter barnet har ved beslutninger om behandling, foruten at barnet har partsrettighe-

ter. 

9 Sinding Aasen (2008) s.4 

10 BK art. 3 
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med tanke på at norsk rett tilstrebes å samsvare med menneskerettslige bestemmelser. Dersom 

en kommer frem til at menneskerettighetslovgivningen gir barn et bedre vern enn den nasjo-

nale knyttet til spørsmålet om å få slippe livsforlengende behandling, kan det bety at det ikke 

er samsvar mellom de reglene vi anvender i praksis i disse situasjonene. Menneskerettsloven 

§ 311, som stadfester prinsippet om menneskerettighetsbestemmelsenes forrang får da selv-

stendig betydning i rettsanvendelsen. 

 

1.3 Perspektiv og metode 

1.3.1 Barneperspektivet 

«Barneperspektivet innebærer at de ulike spørsmål blir forsøkt sett fra barnets side, med inn-

levelse i barnets situasjon. I den samfunnsvitenskapelige barneforskningen har barneperspek-

tivet vært definert som å studere barn og barns virkelighet på barns premisser, lytte til barnas 

stemmer og prøve å se verden slik den ser ut for dem (Haugen 2001 s. 34). For den voksne 

blir det spørsmål om å prøve å se barns virkelighet «med barns øyne» (Tiller 1991 s. 72).»12 

Når det gjelder å behandle spørsmålet om barns rett til å få slippe livsforlengende behandling, 

vil det være helt avgjørende å anlegge barneperspektivet – å forsøke å se situasjonen fra bar-

nets side – ettersom det er barnet som vil bli direkte berørt av hvilke løsninger en kommer 

frem til/velger. 

 

1.3.2 Metode og fremgangsmåte 

Når det gjelder metode vil jeg i det følgende anvende alminnelig juridisk metode og bruke 

ulike rettskilder for å belyse temaet og oppgavens problemstilling. Jeg har tatt utgangspunkt i 

nasjonale regler om rettigheter for alvorlig syke eller skadede pasienter, hovedsakelig i pasi-

ent- og brukerrettighetsloven, og videre sett på barnets rettigheter og foreldrenes ansvar i bar-

neloven og barnevernloven, samt helsepersonellets rolle i disse situasjonene. Jeg har videre 

tatt for meg internasjonale menneskerettslige regler knyttet til barnets autonomi og rett til hel-

se med videre, for å undersøke om barnet kan ha et mer omfattende vern enn våre nasjonale 

regler tilsier. 

                                                 

11 Dersom motstrid mellom menneskerettigheter og nasjonale regler, skal menneskerettighetsbestemmelsene gis 

forrang. 

12 Sandberg (2003) s.32 
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1.4 Definisjoner og avgrensning 

Under dette punktet ønsker jeg å si litt om hvilke tilfeller omfattes av/behandles i oppgaven 

og hva jeg mener når jeg skriver om barn med alvorlig sykdom eller skade. Det dreier seg om 

så alvorlige eller omfattende sykdommer eller skader som vil vanskeliggjøre et verdig liv, der 

døden vil inntre av naturlige årsaker i nær fremtid, uten omfattende behandling. Forutset-

ningen for at denne problemstillingen er aktuell er følgelig at tilstanden er dødelig, at det ikke 

er helbredelsesmuligheter. Problemstillingen er dermed ikke begrenset til de enkelte syk-

dommer. Det er den konkrete situasjonen som vil være vurderingstema i praksis. Et av målene 

med drøftelsen er å undersøke grunnlaget for å etablere regler og klare rammer for en slik rett 

– dersom det viser seg at det ikke kan utledes en slik rett for barn etter reglene vi har i dag.13  

 

Jeg avgrenser mot drøftelse av rettigheter for barn med psykisk sykdom og alternativer for 

bruk av tvang i denne sammenheng. Grunnen til dette er at behandlingen av temaet da ville bli 

for omfattende i henhold til den oppstilte ordgrensen.  

 

Når det gjelder eksempler på så alvorlige sykdommer eller skader, at barnet vurderes som 

døende, er det særlig fire diagnoser jeg vil trekke frem som eksempler for å illustrere 

problemstillingen.14 

 

Den første tilstanden som kan utløse en eventuell rett til å få slippe livsforlengende behand-

ling er Trisomi 18. Dette er en kromosomsykdom som skyldes at barnet har tre eksemplarer 

av kromosom nummer 18. Dersom et foster har trisomi 18, vil den rutinemessige ultralydun-

dersøkelsen i uke 18 i de fleste tilfeller føre til mistanke om dette. Undersøkelsen vil kunne 

vise noen av de mer enn 130 utviklingsavvik som fostre med denne sykdommen har. Det er 

blant annet underutvikling av hjernen, liten hake, lang panne, typisk jordbærform på hodet 

sett ovenfra, hjertefeil, mellomgulvsbrokk, til dels store, åpne defekter i bukveggen, leppe- og 

                                                 

13 Sondring mellom, på den ene siden hvilke rettigheter barnet har til å påvirke sin egen situasjon og, på den 

andre siden hvilke rettigheter barnet har til å bli beskyttet mot handlinger/unnlatelser som ikke ivaretar deres 

interesser og behov. Oppgavens behandling av temaet vil gjelde begge situasjoner. 

14 Informasjonen om diagnosene er hentet fra Store medisinske leksikon, diverse medisinske opplysningssider og 

for øvrig egen kunnskap etter samtaler med overlege på fostermedisinavdelingen ved OUS. 
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ganespalte og nyrefeil. Ofte er barna svært undervektige og sterkt intellektuelt og motorisk 

utviklingshemmet. Diagnosen stilles ved undersøkelse av kromosomene, på fostre ved mor-

kakeprøve eller fostervannsprøve. Minst 80 % av fostre som har trisomi 18, dør ofte tidlig i 

svangerskapet. Forekomsten øker med mors alder. For barn som blir født med trisomi 18, er 

gjennomsnittlig levealder seks dager. Noen kan leve få uker, sjelden opp til seks måneder, 

ekstremt sjelden lenger. Det fødes i Norge ca. 10 barn hvert år med trisomi 18. Og av disse – 

som overlever fødselen – vil 90-95% dø i løpet av det første leveåret. Dødeligheten er spesielt 

høy der det er tale om komplett trisomi 18, altså der kromosomavviket har rammet tilnærmet 

alle kroppens celler. 

 

Den andre er Trisomi 13, som også er en sykdom/skade som skyldes kromosomfeil. Her vil 

forekomsten av det ekstra kromosomet ligge i kromosom 13. Dette er et syndrom hvor den 

nyfødte har hjernemisdannelser, manglende øyne, ganespalte med eller uten leppespalte og 

hjertemisdannelser. De som har syndromet dør i fosterlivet eller i løpet av de første ukene 

etter fødselen. Langtidsoverlevelse til 20 år er imidlertid sett, med betydelig forsinket utvik-

ling som ikke kommer vesentlig over det man ser ved ettårsalder. 

Tilstanden skyldes som oftest ett ekstra kromosom nummer 13, som oftest kommer fra mor, i 

sjeldne tilfeller skyldes den en translokasjon hvor genmateriale fra kromosom 13 sitter på et 

annet kromosom. Sporadisk forekomst er det vanlige, med en frekvens ved fødsel på omkring 

1/5000. Frekvensen ved befruktningen eller tidlig i fosterlivet er langt høyere, men de fleste 

fostre ender opp som spontane aborter som følge av misdannelsene. 

 

Den tredje diagnosen er Anencephali. Dette er en ‘nevralrørsdefekt’ – som betyr at en større 

del av hjernen mangler (lillehjernen, altså bakre del og mer). De fleste mangler hjernestamme 

– hvilket betyr at fosteret/barnet kan ha pust eller hjerterytme og enkelte frivillige- eller re-

fleksbevegelser, men er blind, døv og ute av stand til psykisk å oppfatte/føle smerte. Denne 

tilstanden oppdages normalt ved prenatal ultralyd i 11.-15. uke. 

Det finnes ikke noen behandling for denne tilstanden og flere enn 75% dør i løpet av de første 

minuttene ved første levedag. Etter medisinsk oppfatning blant leger er det nytteløst å gi selv 

væsketilførsel, kunstig ventilasjon og komfortbehandling – selv om dette i visse tilfeller blir 

gjort. Det har også forekommet behandling mot inntruffet hjertestans. 

Lengste levealder for et barn med denne tilstanden er 3 år, i USA i 2012. 

 



7 

 

Den fjerde diagnosen jeg vil trekke frem her er Hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HLHS). 

Dette er en svært alvorlig medfødt hjertesykdom der venstre hjertehalvdel (det vil si venstre 

forkammer, venstre hjertekammer og klaffene) er underutviklet. Dette medfører at denne si-

den av hjertet ikke effektivt kan pumpe blod til kroppen, slik at høyre side av hjertet må pum-

pe blod til både lungene og til resten av kroppen. Symptomene vises etter 1-2 døgn etter fød-

sel – den nyfødte blir gråblek, slapp, problemer med å suge melk og mister bevisstheten. Or-

ganene blir raskt skadet på grunn av oksygenmangel. Kan fort føre til nyresvikt, skade av tar-

mene, krampeanfall, hjerteinfarkt, og død. 

Denne sykdommen kan påvises under svangerskapet, ved ultralydundersøkelse, hvilket vil gi 

mulighet til - helt avgjørende – rask intervensjon ved fødsel, ettersom den nyfødte kan ha 

umiddelbart behov for oksygen/respirator for å overleve.  

Dersom de får adekvat kirurgisk behandling, kan 50-75% overleve frem til ungdomsalder. 

Behandlingen av tilstanden består av tre åpne, kompliserte hjerteoperasjoner (Norwood-

Fontan-metoden) med stor risiko. Den første operasjonen foretas umiddelbart etter fødsel, den 

andre ved 4-9 mnd alder og den siste ved 2-4 års alder. Omkring 50% kan overleve alle de tre 

operasjonene. Dersom barnet overlever disse operasjonene, er det likevel stor risiko for at det 

utvikler langtidskomplikasjoner – med hyppige sykehusinnleggelser og mange operative 

inngrep. Av mange fagpersoner blir den kompliserte tretrinns-behandlingen betraktet som en 

tidsbegrenset løsning frem til hjertetransplantasjon. Behandlingen forutsetter videre en del 

hjertekateterisering både rett etter fødsel, mellom og etter operasjonene. Barnet kan få betyde-

lig redusert fysisk utholdenhet, kan ha lav oksygenmetning i blodet (utarter seg ved blålig 

farge i huden), utvikle væske i lungesekken, væskelekkasje i tarmen, senere hjerteforstyrrelser 

med eventuelt behov for pacemaker-implantat. 

 

Når det gjelder begrepet skade, kan det illustreres med eksempelvis store hodeskader i forbin-

delse med fallulykke, slagskader, bilulykke eller annen slik situasjon. Dersom problemstil-

lingen her skal være aktuell er forutsetningen følgelig at barnet er så skadet at det ikke er noen 

utsikter til bedring, og at tilstanden er dødelig og for øvrig svært smertefull eller ubehagelig 

for barnet selv.  
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1.5 Kort historikk – barns rettigheter 

At barn har noen som helst innflytelse i avgjørelser knyttet til eget liv og tilværelse er ingen 

selvfølge, og det er ikke mange år siden barnet var å anse som foreldrenes «eiendom».15 Der-

med er det ganske radikalt å skulle tillegge barn en veldig omfattende og omfangsrik rett til 

selv å foreta viktige beslutninger. Fokuset på barns rettigheter har imidlertid økt i de senere år, 

og barns rettigheter vil etter min mening kunne utvikles ytterligere også i årene som kommer. 

 

Barnerettighetserklæringen var det første menneskerettighetsdokumentet som gjaldt barnet 

spesielt. Det var også den første menneskerettserklæring vedtatt av en internasjonal organisa-

sjon. En bearbeidet og utvidet utgave av Genève-erklæringen16 ble i 1948 vedtatt av General-

forsamlingen i FN. Dette ble da grunnlaget for FNs generalforsamlings vedtak av erklæringen 

om barnets rettigheter, «Declaration of the Rights of the Child» i 1959.17 

FNs internasjonale barneår var i 1979 – da ble barns rettigheter satt på dagsorden. I 1989 fikk 

vi en egen konvensjon for barns rettigheter. «At det er en konvensjon, og ikke en erklæring, 

innebærer at den er rettslig bindende for de stater som ratifiserer den».18 Konvensjonen er i 

dag per 2012 ratifisert av alle verdens stater, med unntak av USA og Somalia. Lucy Smith har 

uttalt at «det forhold at den er ratifisert av så godt som hele verdenssamfunnet, gir den betyde-

lig politisk og moralsk styrke, men også ekstra juridisk styrke. Det sier også noe om at det å 

styrke barns rettigheter er mindre kontroversielt enn mange andre politiske spørsmål.»19 Dette 

er et utsagn jeg kan si meg enig i. 

 

 

                                                 

15 Jf. at rett til fysisk å tukte sine barn (refselsesretten) først ble opphevet i 1972, og forbud først kom på plass i 

1987 (som for øvrig ikke var et totalforbud). 

16 Genève-deklarasjonen er et sett med regler om menneskerettigheter. I 1924 vedtok FN (daværende FF, Folke-

forbundet) fem artikler om barns rettigheter – disse ble gjort til en del av Genève-deklarasjonen. 

17 Lucy Smith (2012) s. 17 

18 Lucy Smith (2012) s. 17 

19 Lucy Smith (2012) s. 18 
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2 Barns rett til å få slippe livsforlengende 

behandling 

2.1 Innledning  

Oppgaven handler om barnets rett til å få slippe livsforlengende behandling ved alvorlig syk-

dom eller skade. Det dreier seg for det første, generelt om rett til å nekte behandling og for det 

andre, spesielt om barn og deres rettslige stilling knyttet til dette.  

 

2.2 Rett til å motsette seg livsforlengende behandling 

Etter pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 4-9 annet ledd har en døende pasient, under 

visse forutsetninger rett til å nekte livsforlengende behandling. Spørsmålet er om en slik rett 

også for barn kan utledes av denne bestemmelsen. 

 

Begrepet «døende» må bety at det ikke er utsikt til bedring, det må være klart at døden er 

uunngåelig. Det defineres ikke nærmere hva som ligger i begrepet døende, men det kan antas 

at «døende» må bety tilstander «(…) der det ikke er utsikt til helbredelse eller bedring, men 

bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en forlengelse av en pågående dødspro-

sess.»20 

 

Om hva slags «behandling» bestemmelsen sikter til, heter det i forarbeidene: «Det presiseres 

at nektelsen bare gjelder behandling, ikke pleie og omsorg.»21 Hva slags type «behandling» 

det innebærer, sies det ingenting om. Men det kan vel antas at dette vil variere ettersom hvil-

ken type sykdom eller skade det dreier seg om, slik at det vanskelig kan defineres nærmere på 

generelt grunnlag. Etter pbrl. § 2-1 b annet har pasienten en lovfestet rett til «nødvendig hel-

sehjelp» fra spesialisthelsetjenesten ved slik alvorlig sykdom eller skade, når visse vilkår er 

oppfylt, jf. prioriteringsforskriften.22 «Livsforlengende behandling» vil falle under denne hel-

sehjelpen. Med «livsforlengende behandling» forstås en eller annen form for tiltak som med-

fører at pasienten lever litt lenger enn han/hun ville ha gjort uten tiltaket. 

                                                 

20 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 135 

21 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 135 flg. 

22 Forskrift 1. desember 2000 nr.1208 (prioriteringsforskriften) § 2 
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Det fremgår klart av bestemmelsens ordlyd at vedkommende pasient må være over 18 år, 

hvilket betyr at retten kun gjelder for personer som er myndige. Dette understrekes også i for-

arbeidene: «Bestemmelsen gjelder bare for personer som har oppnådd den alminnelige myn-

dighetsalder og har full samtykkekompetanse.»23 

At pasienten må ha «full samtykkekompetanse» og ikke være «fratatt rettslig handleevne» vil 

si at en person som ikke har samtykkekompetanse grunnet vedtak etter vergemålsloven,24 ikke 

kan motsette seg slik livsforlengende behandling. 

 

Tredje ledd innebærer «(…) at helsepersonellet må forsikre seg om at pasienter som omhand-

let i første og annet ledd er gitt adekvat informasjon og har forstått konsekvensene for egen 

helse ved behandlingsnektelsen.»25 Vedkommende må være klar over og forstå hva som vil 

skje dersom behandling stoppes eller ikke settes i gang. Det er dette som må ligge i kravet om 

at det er gitt «tilfredsstillende informasjon». Det fremgår av forarbeidene til helsepersonello-

ven at det kanskje bør stilles kontrollspørsmål for å finne ut hvor mye pasienten har forstått.26 

Om tredje ledd kommenterer Syse videre at «(…) helsepersonellet forsikre seg om at pasien-

ter som omhandlet i første og andre ledd er myndige, har samtykkekompetanse og har mottatt 

adekvat informasjon og forstått konsekvensene for egen helse ved behandlingsnektelsen. Be-

stemmelsene endrer derved ikke rettstilstanden for foreldres adgang til å avslutte eller avslå 

nødvendig helsehjelp til sine barn (…). Og i livstruende situasjoner kan barn behandles med 

hjemmel i helsepersonelloven, selv om barnets foreldre protesterer mot dette. Dette skyldes at 

hpl. § 7 da kommer til anvendelse.»27 

 

I lovens kapittel 3 finner vi regler om pasientens rett til medvirkning og til informasjon, og 

videre om hvordan denne informasjonen skal gis. Utgangspunktet, som stadfestes i § 3-1 er at 

                                                 

23 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 136 

24 Vilkårene for å sette en person under vergemål følger av lovens § 20 (1) 

Om vilkårene kommenterer Bruzelius i note 50: «For å opprette vergemål må tre kumulative vilkår være 

oppfylt: For det første et av de i første ledd angitte vilkår knyttet til personens tilstand; for det annet at ved-

kommende «ikke er i stand til å ivareta sine interesser»; for det tredje at «det er behov» for vergemål.» 

25 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 136 

26 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 39  

27 Syse, kommentarer til pbrl. § 4-9 
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pasienten/brukeren har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. 

Det presiseres at dette omfatter rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarli-

ge undersøkelses- og behandlingsmetoder. Det er avgjørende at medvirkningens form tilpas-

ses vedkommende pasients/brukers evne til å gi og motta informasjon og at formen tilpasses 

mottakerens individuelle forutsetninger, jf. §§ 3-1 og 3-5. 

Av dette kan vi utlede at pasienten i utgangspunktet har en viss mulighet til å påvirke og 

medvirke ved utformingen av helsehjelpen som tilbys. 

 

Ettersom konsekvensen av å nekte behandling i et tilfelle som det vi her snakker om, er svært 

alvorlig, stilles det visse krav til pasientens grunnlag for nekting av behandlingen. I tilknyt-

ning til en situasjon der en pasient sultestreiker kommenterer Syse om kravet til vedkommen-

de pasients overbevisning at; «(…) det må stilles krav om en viss fasthet og varighet; overbe-

visningen må videre framstå som et uttrykk for en selvvalgt og rasjonell forestilling, og ikke 

som et uttrykk for en alvorlig sinnslidelse.» Det kan kanskje være grunn til å anta at noe av 

det samme må kreves når det gjelder en døende pasients motsettelse av behandling. Samtidig 

skiller situasjonene seg fra hverandre på den måten at en sultestreikende ikke nødvendigvis er 

en pasient i utgangspunktet, og «selv forårsaker» den helserettslige risikoen og skaden. Mens 

en døende pasient allerede er syk eller skadet, og ikke kan oppnå fravær av sykdommen eller 

skaden om behandling igangsettes eller opprettholdes.  

 

Når pasienten er «ute av stand til å formidle et behandlingsønske» må det innebære at ved-

kommende er så syk eller skadet enten mentalt eller fysisk at en har mistet evnen til å kom-

munisere med omverden. Pasientens nærmeste pårørende får dermed her en viktig rolle, da 

denne/disse «pårørendes ønsker» skal respekteres. Forutsetningen er imidlertid at «denne», 

som vel henviser til den pårørende, tilkjennegir at «dette ønsket» også er «pasientens» oppfat-

ning, samt at «denne» oppfatningen «åpenbart bør respekteres». Om hvem som er pasientens 

pårørende følger det av definisjonene i lovens § 1-3 at dette for det første er den/de personene 

som pasienten har oppgitt som pårørende. Alternativt vil det være den «som i størst utstrek-

ning har varig og løpende kontakt med pasienten», men det skal tas utgangspunkt i rekkeføl-

gen ektefelle, partner og lignende, barn over 18 år og så videre. «I henhold til bestemmelsen 

skal ønsker fra pasientens nærmeste pårørende respekteres når denne tilkjennegir at dette er 

pasientens oppfatning og at denne oppfatningen åpenbart bør respekteres. Det understrekes 

imidlertid at en slik anmodning fra pasientens nærmeste pårørende ikke medfører at helseper-



12 

 

sonellet kan unnlate å foreta en selvstendig vurdering.»28 Veiledning om hvordan denne vur-

deringen skal foretas finner vi i forarbeidene. «I sin vurdering bør helsepersonellet bl.a legge 

vekt på følgende hensyn: om anmodningen blir fremsatt av en pårørende som har hatt nær 

kontakt med pasienten over lengre tid, det bør ikke være uenighet blant de pårørende, om det 

fremstår som sannsynlig at dette er pasientens formodede vilje i den aktuelle situasjon, dvs at 

sykdommens art eller graden av smerte o l gjør det sannsynlig at pasienten ikke ønsker å for-

lenge livet, samt om de pårørendes synspunkter kan være motivert av andre hensyn enn hen-

synet til pasienten selv.»29 

 

2.3 Rett til å samtykke 

«Et viktig prinsipp i vestlig rettstenking er prinsippet om individets rett til å bestemme over 

seg selv og herunder treffe egne beslutninger om forhold som angår en selv. Dette har sam-

menheng med utviklingen av et humanistisk menneskesyn. Også i helsevesenet og i forhold til 

helsehjelp har prinsippet om selvbestemmelse gradvis fortrengt paternalismen som idé og 

norm. I Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin, som Norge ratifiser-

te i 2006, slås det i artikkel 5 fast et krav om informert samtykke til ethvert inngrep «in the 

health field». I norsk rett er kravet om samtykke nedfelt i pasientrettighetsloven § 4-1 første 

ledd, som sier at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger 

lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke.»30 

 

Etter § 4-1 er hovedregelen at helsehjelp kun kan gis etter pasienten har samtykket til det. Det 

vil si at det i utgangspunktet ikke er tillatt å yte helsehjelp uten vedkommende pasients sam-

tykke. Når loven refererer til «lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag» er dette bestem-

melser som overlater samtykkekompetansen til andre enn pasienten selv, som i tilfellene der 

vedkommende er under vergemål eller er mindreårig, eller der det gjøres unntak fra samtyk-

kekravet, eksempelvis helsepersonells lovbestemte plikt til å yte øyeblikkelig nødvendig hel-

sehjelp (hlspl. § 7). 

 

                                                 

28 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 135 flg. 

29 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 135 flg. 

30 Sinding Aasen (2008) s. 8 flg. 
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Å «samtykke» betyr å godkjenne eller akseptere, videre at pasienten sier seg enig i at helse-

hjelp skal ytes. Forutsetningen for at et avgitt samtykke er gyldig, er at vedkommende pasi-

ent/bruker må ha fått nødvendig og tilstrekkelig informasjon om sin helsetilstand og innholdet 

i den helsehjelpen som er aktuell å gi, jf. bestemmelsens annet punktum. 

Dette henger sammen med bestemmelsene i lovens kapittel 3 (se over i pkt. 2.2) om pasien-

tens rett til informasjon og medvirkning31. «Et gyldig samtykke forutsetter at pasienten forsto 

hva han eller hun ga samtykke til. Det kreves fyllestgjørende informasjon og rettledning om 

risiko i forbindelse med helsehjelpen, smertefølger, langvarighet, eventuelle alternative be-

handlingsformer og utsikter til helbredelse. (…) Det kan for eksempel tenkes at en bør stille 

kontrollspørsmål for å finne ut hvor mye pasienten har forstått.»32 

 

Om hvem som har rett til å samtykke følger det av § 4-3. 

Samtykkekompetanse vil si en «rett til å samtykke», som forutsetter at du er i stand til å sam-

tykke. Slik samtykkekompetanse har først og fremst myndige personer, altså alle over 18 år. 

Unntakene er der det foreligger særlig lovhjemmel for at helsehjelp kan gis uten samtykke, 

eller at vedkommende av forskjellige grunner kan være fratatt sin rettslige handleevne (jf.§ 4-

7). «I § 4-3 fastslås at helsehjelp bare kan gis når det foreligger et gyldig kompetansegrunn-

lag. Strengt tatt er regelen unødvendig, men den er så viktig at det er naturlig å ha den med i 

loven.»33  

 

                                                 

31 Det kan imidlertid nevnes at «hva angår helserelaterte beslutninger, slår pasientrettighetsloven § 3-1 første 

ledd fast at alle pasienter (også barn) har rett til medvirkning. Denne retten avhenger av at pasienten gis ade-

kvat informasjon. Loven slår derfor fast at alle har rett til informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin 

helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, jf § 3-2 første ledd første setning. For at barnet skal kunne ivareta 

egne interesser, må forholdene legges til rette for dette, ikke minst gjennom tilpasset informasjon og en 

kommunikasjonsform som passer barnet. Pasientrettighetsloven § 3-5 første ledd slår videre fast at informa-

sjonen skal utformes på en måte som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som nettopp kan 

variere på grunn av forhold som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Denne bestemmel-

sen er ikke minst viktig med tanke på helsepersonellets kommunikasjon med barnet og utforming av infor-

masjon tilpasset barn på ulike alderstrinn og med ulik språk- og kulturbakgrunn.»(Sinding Aasen 2008 s. 15 

og 16) 

32 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 39 

33 NOU 1992: 8 Lov om pasientrettigheter s. 85 siste avsnitt 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990702z2D63z2EzA73z2D1
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990702z2D63z2EzA73z2D2
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990702z2D63z2EzA73z2D5


14 

 

Også ungdommer under 18 år har i utgangspunktet samtykkekompetanse, etter fylte 16 år. Det 

kan imidlertid gjøres unntak fra dette med hjemmel i særlig lovbestemmelser, eller på grunn 

av det aktuelle tiltakets art. Dette stiller seg annerledes for barn under 16 år, selv om de er i 

stand til å ytre sin mening og ikke ønsker mer behandling. Syse skriver om dette at det «(…) 

kan tenkes personlige helseanliggender som bør tilhøre en normalt utviklet ungdoms rådig-

hetssfære også før fylte 16 år (…). Det som reguleres i bestemmelsen, er kompetansen til å ta 

avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. Det er ingen formelle aldersgrenser for å oppsøke helse-

tjenesten eller helsepersonell for veiledning, råd og informasjon.»34 

Det vil si at det ikke er noe i veien for at ungdom under 16 år, for å få informasjon eller råd 

oppsøker helsetjenesten eller helsepersonell – men kompetanse til å ta avgjørelser om egen 

helse har de altså ikke. Sinding Aasen skriver om dette; «I norsk rett gjelder det (…) et prin-

sipp om «gradvis selvbestemmelsesrett» for barn, idet barneloven § 33 sier at foreldrene «skal 

gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig». Bestemmelsen 

forutsetter at foreldrene har et overordnet ansvar for sine barn, men at deres rett til å bestem-

me over barnet gradvis innskrenkes etter hvert som barnet selv blir i stand til å ta ansvar for 

sine egne valg og handlinger. Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at foreldre har full 

bestemmelsesrett over barn frem til de er myndige i Norge. Bestemmelsen er ikke begrenset 

til bestemte spørsmål, men har generell anvendelse og gjelder dermed også i forhold til be-

slutninger i helsespørsmål. (…) Av betydning i vår sammenheng er at mindreårige som ho-

vedregel har rett til å samtykke til helsehjelp etter fylte 16 år, også til psykiatrisk helsehjelp. 

Det betyr at 16 år er den «helserettslige myndighetsalder», med mindre annet følger av særli-

ge lovbestemmelser eller av tiltakets art, jf. pasientrettighetsloven § 4-3 første ledd bokstav 

b.»35 

 

                                                 

34 Syse, kommentarer til pbrl. § 4-3 

35 Sinding Aasen (2008) s. 8 flg. 
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3 Forholdet mellom barnets autonomi og 

foreldrenes bestemmelsesrett 

3.1 Innledning  

«Gyldig samtykke» omfatter også samtykke fra noen som har kompetanse til å handle på pa-

sientens vegne - eksempelvis samtykke fra foreldre på vegne av mindreårige barn. I hvilke 

tilfeller andre enn pasienten selv kan gi et gyldig samtykke, reguleres ikke i loven».36 «Det 

spørsmål som særlig melder seg i en slik situasjon er hvilken rettsvirkning foreldre-

nes samtykke har: Kan barnet påtvinges behandlingen med grunnlag i foreldrenes samtykke? 

Pasientrettighetsloven regulerer ikke dette spørsmålet, noe som er uheldig tatt i betraktning 

spørsmålets både prinsipielle og praktiske betydning. I pasientrettighetsloven § 4-5, som gjel-

der foreldrenes rett til å samtykke på vegne av ungdom mellom 16 og 18 år som ikke har sam-

tykkekompetanse, heter det i tredje ledd at helsehjelp ikke kan gis dersom pasienten motsetter 

seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser. Tilsvarende bestemmelse er 

ikke gitt i § 4-4 i forhold til pasienter under 16 år, noe som dermed skaper en viss uklarhet 

med hensyn til hva som gjelder i forhold til mindreårige under 16 år.»37 

 

3.2 Samtykkerett 

Det er altså foreldrene som samtykker til helsehjelpen for mindreårige barn. Dette følger av § 

4-4 første ledd. Det vil si at det i utgangspunktet er foreldrene som bestemmer om barnet skal 

få livsforlengende behandling. Dette følger også av barnelovens regler. Det fremgår av forar-

beidene til pbrl, at § 4-4 første ledd likevel er inntatt «av informasjonshensyn og for at sam-

tykkereglene skal presenteres mest mulig helhetlig og samlet». Dersom foreldrene ikke også 

har omsorgsansvaret for barnet, har de ikke rett til å samtykke til helsehjelp på barnets veg-

ne.38 Det presiseres i forarbeidene til pbrl. § 4-9 at det med reglene som fremgår av denne 

bestemmelsen ikke er «(…) ment å endre rettstilstanden når det gjelder foreldrenes rett til å 

avslutte eller avslå nødvendig helsehjelp til sine barn. Det vil bl.a si at foreldre som ikke sør-

ger for at sine barns medisinske behov blir ivaretatt kan miste omsorgsretten, jf barnevernlo-

                                                 

36 NOU 1992: 8 Lov om pasientrettigheter s. 85 siste avsnitt 

37 Sinding Aasen (2008) s. 21 

38 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 133 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990702z2D63z2EzA74z2D5
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990702z2D63z2EzA74z2D4
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ven § 4-12 eller det kan treffes vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling, jf samme 

lovs § 4-10»39 Dette kommer jeg tilbake til nedenfor i pkt. 4. 

  

I pbrl. § 4-4 annet ledd ser vi at det er forskjell på hvilke typer helsehjelp som foreldrene sam-

tykker til. Det skilles altså mellom alminnelige helsetjenester som «regnes som ledd i den 

daglige og ordinære omsorgen for barnet», og større medisinske inngrep eller behandling – og 

innebærer at det ville kreve samtykke fra begge foreldre ved beslutning om å avslutte livsfor-

lengende behandling. «Foreldre som har felles foreldreansvar må ta avgjørelser om helsehjelp 

i fellesskap, slik at begge foreldrene må samtykke på vegne av barnet. Dersom en av foreldre-

ne nekter, vil det ikke foreligge noe gyldig samtykke. Det følger av barneloven at dersom for-

eldrene har foreldreansvaret sammen, men barnet bor fast hos den ene, kan den av foreldrene 

som barnet bor sammen med fatte avgjørelser som gjelder den direkte daglig omsorg for bar-

net. Et ordinært legebesøk for å få hjelp til alminnelige barnesykdommer kan etter dette gjen-

nomføres uten samtykke fra den andre. Avgjørelser om alvorligere medisinske tiltak som 

f.eks operasjoner må imidlertid begge foreldre samtykke til.»40 

 

Der det er behov for slik helsehjelp som «kvalifisert helsepersonell mener er nødvendig for at 

barnet ikke skal ta skade», jf. § 4-4 annet ledd bokstav b, er det imidlertid tilstrekkelig med én 

av foreldrenes samtykke. Dette henviser til en konkret medisinskfaglig vurdering i hvert en-

kelt tilfelle. «Hva som vil kunne være skadelig for barnet vil måtte vurderes konkret og vil til 

dels måtte bero på et helsefaglig skjønn hos helsepersonellet. Det må være risiko for noe mer 

enn en ubetydelig skade eller ubehag for barnet (…). Barnet vil typisk kunne ta skade dersom 

livskvaliteten uten behandling merkbart reduseres som følge av smerte eller lidelse, problemer 

i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel næringsinntak, eller nedsatt fysisk 

eller psykisk funksjonsnivå. (…) Helsepersonellet vil måtte foreta en faglig vurdering av blant 

annet forholdets alvorlighet, tidsaspekt, konsekvenser av å utsette helsehjelpen og eventuell 

risiko ved å yte helsehjelpen. Foreldrenes innsigelser og begrunnelser for disse vil også være 

en del av vurderingen.»41 

 

                                                 

39 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 136 

40 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s.133 

41 Syse, kommentarer til pbrl. § 4-4 (note 99, 5 avsnitt) 
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3.3 Omsorgsansvaret 

Bestemmelsen i barneloven § 30 lovfester innholdet i foreldreansvaret. Det fremgår av ordly-

den at barnet har krav på omsorg og omtanke fra dem som har foreldreansvaret. Foreldrene er 

forpliktet og har rett til å ta avgjørelser på vegne av barnet, jf. annet punktum. 

Når det gjelder helsespørsmål og medisinsk behandling, er det i utgangspunktet foreldrene 

som bestemmer, men ikke uten begrensninger. Bl. § 30 første ledd siste punktum er en stad-

festing av prinsippet i barnekonvensjonen art. 3, og «understreker at foreldreansvaret ikke er 

gitt foreldrene for deres egen skyld»42 Ansvaret skal utøves med barnets beste for øye, jf. 

prinsippet i Barnekonvensjonen art. 3.  

 

Når det gjelder barn under 16 år, ser vi i pbrl. § 4-4 fjerde ledd at det i utgangspunktet er for-

eldrene/de som har foreldreansvaret som tar avgjørelsene på vegne av barnet. Det vil si at 

barn under 16 år ikke bestemmer om eller hvilken helsehjelp de får. Men barnet skal, i sam-

svar med dets alder og modenhet høres før samtykke gis. 

«Bestemmelsen innebærer at barn over 12 år skal ha en økende grad av selvbestemmelse i 

helsespørsmål, og slik sett kan det oppfattes som en «delt samtykkekompetanse» mellom for-

eldre/foresatte og barn mellom 12 og 16 år. Er det uenighet mellom barnet og foreldrene, skal 

i utgangspunktet foreldrenes syn legges til grunn.»43 Det standpunkt som her uttales i forar-

beidene, er både kritisert og antagelig utdatert. Som Stang skriver om når det gjelder hensynet 

til barnets beste i saker om tiltak fra barneverntjenesten, er det ikke sjelden at foreldrenes vilje 

går foran hensynet til barnets beste. Og at dette er i strid med både barnevernlovens formål og 

intensjonen bak barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1. 44 

Utgangspunktet bør vel heller være hva som vil være det beste for barnet, slik at andre hensyn 

– derunder barnets egen oppfatning og foreldrenes syn med videre – kommer inn som mo-

menter i en helhetsvurdering. 

Etter barneloven § 31 har barnet en lovfestet rett til å bli inkludert i avgjørelser som angår 

dem selv, og videre etter § 33 en «sjølvråderett».45 Av forarbeidene fra 1977 følger det at for-

                                                 

42 NOU 1977:35 Lov om barn og foreldre (barneloven) s. 123 

43 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 133 og 134 (prbl. § 4-4) 

44 Stang (2012) s. 173 

45 I realiteten er dette «bare» en rett til medbestemmelse, ettersom barnet frem til det faktisk bestemmer selv, 

ikke har såkalt selvbestemmelsesrett. 
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eldrenes bestemmelsesrett er «(…) begrenset av barnets rett til medbestemmelse og til å be-

stemme selv, jfr. § 31 - § 33. Når foreldrene har plikt til å bestemme, betyr det bl.a. at de må 

treffe avgjørelsen når barnet ikke ønsker å bestemme det selv».46 Ordlyden i forarbeidene 

tilsier at dersom barnet ønsker å bestemme selv, skal det få gjøre det. Det er vel grunn til å 

anta at dette ikke var meningen. At barnet er «i stand til å danne seg egne synspunkter» er ett 

moment. Det er basert på barnets evne til i en viss grad å tenke selvstendig. Et annet moment 

er om barnet faktisk har egne synspunkter i tilknytning til det aktuelle spørsmålet. Dersom 

barnet har et standpunkt og en mening om saken har det en stor betydning. At barnet skal hø-

res før avgjørelsen tas, må innebære at barnets mening skal tillegges en viss vekt. Barn er, 

som voksne forskjellige og modnes og utvikles i ulikt tempo. Dermed må barnets evne til å 

forstå og danne en egen mening vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og for hvert enkelt 

individ. Sinding Aasen skriver følgende; «Når det gjelder barn, er prinsippet om individuell 

selvbestemmelse i stor grad fraveket ut fra en alminnelig forutsetning om at barn ikke er i 

stand til på egen hånd å treffe viktige beslutninger i saker som vedrører dem, og derfor ikke 

skal ha verken rett eller plikt til å treffe slike avgjørelser. Dette gjelder først og fremst ved 

beslutninger som kan få store konsekvenser for barnet, eller der barnet er for lite til å forstå 

hva saken gjelder. I tråd med prinsippene om foreldreansvar og barnets beste vil det da være 

foreldre som i utgangspunktet er ansvarlige for å ivareta barnets interesser og behov.»47 På 

generelt grunnlag kan det sies at dersom barnet selv er i stand til å ivareta sine interesser på en 

forsvarlig måte, vil begrunnelsen for foreldrenes bestemmelsesrett falle bort, slik at barnet 

dermed bør kunne bestemme selv.48 

 

Barn må gis mulighet til innflytelse, dette forutsettes i prinsippet om medbestemmelse. Dette 

tilsier naturlig nok at omfanget av foreldrenes rett må begrenses tilsvarende. Det vil betyr at 

«(…) dersom barnet har rett til selvbestemmelse i et konkret tilfelle, innebærer dette samtidig 

at prinsippet om foreldreansvar må vike i en konfliktsituasjon.»49 

 

 

                                                 

46 NOU 1977:35 Lov om barn og foreldre (barneloven) s. 123 

47 Sinding Aasen (2008) s. 8  

48 Sandberg, kommentarer til bl. § 33 (note 82) 

49 Sinding Aasen (2008) s. 5 
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4 Omsorgssvikt 

4.1 Innledning 

Det presumeres at foreldre gjør det beste for sitt barn og det må vel antas at de aller fleste 

overholder sine plikter og sitt ansvar overfor barnet.50 Men det forekommer at enkelte foreldre 

setter sine egne interesser og ønsker foran barnets. Og spørsmålet er videre hvordan dette skal 

håndteres. 

 

«Det er en kjent sak at barns behov ofte blir satt til side til fordel for de voksnes. Håpet er at et 

sett forpliktelser overfor barn vil hjelpe til å sette deres særlige sårbarhet og behov i fokus 

(Van Bueren, 1995 s. 295).»51 Det er nettopp dette som er den kanskje største utfordringen 

med praktiseringen av prinsippet52 i reelle saker, der forskjellige hensyn og faktorer må veies 

opp mot hverandre. Det vil eksempelvis vært svært vanskelig for foreldre til et alvorlig sykt 

eller døende barn, å ta en avgjørelse om å avslutte behandling på grunn av svært dårlig prog-

nose – og kanskje blir avgjørelsen dermed preget av eget ønske om å holde sitt barn i live, 

uansett tilstand. Spørsmålet er om det er mulig for foreldrene å ta en objektiv avgjørelse, ba-

sert på hva som vil være den beste løsningen for barnet. Til illustrasjon vil jeg her trekke frem 

en kjennelse fra Gulating lagmannsrett fra 2007, som dreiet seg om avgjørelsen om å avslutte 

livsforlengende behandling for et døende barn.53 Saken gjaldt midlertidig forføyning, knyttet 

til spørsmålet om å avslutte livsforlengende behandling for en døende gutt som bare var noen 

uker gammel. Kjennelsen er interessant fordi retten beskriver denne guttens tilstand og situa-

sjon, som illustrerer en av sykdommene jeg sikter til i denne oppgaven, Trisomi 18. Kjennel-

sen er videre interessant fordi retten her går gjennom en del momenter av betydning, som etter 

min mening vil være generelt relevante i lignende saker. Til slutt er det også interessant at det 

drøftes domstolenes prøvingskompetanse i saker etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

At prinsippet om eller hensynet til barnets beste reiser kompliserte spørsmål når det skal an-

vendes, er ikke rart ettersom innholdet av begrepet ofte preges av subjektive oppfatninger.  

                                                 

50 Altså unnlater å høre barnets mening, ikke inkluderer barnet i avgjørelsene og i siste omgang – ikke tar de 

avgjørelsene som er best for barnet, jf. BK art. 3. 

51 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 187 

52 Prinsippet om barnets beste 

53 RG 2007 s. 1441 
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Michael Freeman skriver i sin behandling av barnekonvensjonens artikkel 3 om forhold rundt 

vedtakelsen av bestemmelsen. «Given the complexity of the concept ‘best interests’ it might 

be expected that it gave rise to lengthy debate at the drafting stage of the UNCRC. Far from 

it.»54 Et av medlemmene av komitéen bemerket at «its meaning seems either to have been 

taken for granted or to have been considered unimportant.», skriver Freeman.55 

Det var altså, merkelig nok, ingen som under vedtakelsen av bestemmelsen forventet at det 

ville kunne oppstå tolknings- og definisjonsutfordringer ved anvendelsen av prinsippet. 

 

Ettersom «(…) omsorgen må utøves ut fra barnets behov og tilpasses det enkelte barn (…)» 

kan det, dersom det ikke skjer «(…), oppstå en situasjon som gir barnevernet grunn til å gripe 

inn etter bvl. kap. 4. (…) I utgangspunktet har de bestemmelsesretten på dette området i kraft 

av foreldreansvaret. Men det går en grense ut fra omsorgsplikten og regelen i § 30 første ledd 

tredje punktum om barnets interesser og behov. Det antas at foreldrene ikke kan motsette seg 

en undersøkelse, operasjon eller annen behandling som etter legens mening er nødvendig av 

hensyn til barnets liv eller helse (Smith/Lødrup s. 110-112).»56 Det må da spørres om det 

samme ville gjelde i motsatt situasjon, altså at foreldrene ønsker et inngrep eller en behand-

ling som ikke er nødvendig, og som ikke vil hjelpe barnet. Sandberg skriver videre at vilkåret 

for å gjennomføre en undersøkelse eller lignende mot foreldrenes vilje, er at «barnet lider av 

livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade». Altså kreves det en alvorlig situasjon før 

en kan ta avgjørelse som strider mot foreldrenes ønske og vilje. Og videre er det «(…) ikke 

grunnlag for å ta foreldreansvaret fra foreldrene for å få gjennomført det, med mindre nektel-

sen er utslag av en generell omsorgssvikt». 

 

Spørsmålet er om det kan sies at foreldrenes avgjørelse om fortsatt behandling av et døende 

barn, under visse omstendigheter kan være utslag av «generell omsorgssvikt». Og hvis det er 

tilfellet, om dette er et tilstrekkelig grunnlag for å gripe inn og frata foreldrene ansvaret for å 

sikre at barnets interesser og behov blir ivaretatt.57  

                                                 

54 Freeman, 2007 s. 26 

55 Freeman, 2007 s. 26 

56 Sandberg, kommentar til bl. § 30 (note 72) og NOU 1977: 35 s.123 

57 Dette avhenger av at samfunnet anerkjenner at det «riktige» å gjøre overfor barnet er å la det få slippe – etter-

som omsorgsovertakelse forutsetter at foreldrene gjør noe galt sett i forhold til hva samfunnet ellers mener er 

riktig. 
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4.2 Grunnlag for vedtak om omsorgsovertakelse 

«Kvaliteten på omsorgen, omtanken og oppdragelsen kan ikke prøves etter barneloven, men 

etter barnevernloven, som kan sies å sette en nedre grense for hva som kan tolereres.»58 

Vilkårene for vedtak om overtakelse av omsorg følger av bvl. § 4-12, og hjemler alternative 

grunnlag for at vedtak kan fattes. Etter bestemmelsens første ledd bokstav b kan det treffes 

vedtak om omsorgsovertakelse dersom foreldrene «ikke sørger for at et sykt, funksjonshem-

met eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæ-

ring»59 At barnets skal få «dekket sitt særlige behov for behandling» henviser til en konkret 

vurdering av det enkelte barnets situasjon. Det vil si de behovene akkurat dette barnet har i 

denne situasjonen. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at bokstav b må ses i sam-

menheng med §§ 4-10 og 4-11, da en forutsetning for overtakelse av foreldreansvaret for dis-

se barna at tiltak etter disse bestemmelsene må antas ikke å være tilstrekkelige.60 

 

Spørsmålet er da hvilke særlige behov et døende barn generelt har, samt hvilke behov det en-

kelte døende barn har i den gitte situasjon. Og videre om det er mulig å avhjelpe situasjonen 

med et mindre inngripende tiltak enn overtakelse av omsorgsanvaret. 

Dersom barnet er døende, vil det følgelig være litt andre momenter å vurdere når en skal ta 

beslutninger på barnets vegne, enn dersom en visste at barnet ville vokse opp og leve et al-

minnelig liv. Når det gjelder hvilke behov et døende barn har, vil det naturlig nok variere noe 

fra situasjon til situasjon og for hvert enkelt barn. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle – 

helsepersonellet vil i stor grad kunne vite hva barnet trenger, både fysisk og psykisk, på bak-

grunn av sin fagkunnskap og erfaring. Som en illustrasjon kan igjen nevnes kjennelsen fra 

2007 som ovenfor i pkt. 4.1. Gutten, som saken handlet om, hadde diagnosen komplett 

Trisomi 18, altså hadde kromosomavviket rammer nesten alle cellene i kroppen hans. Retten 

beskriver her guttens sykdom og tilstand. «Misdannelsen er for denne gutten forbundet med 

betydelige hjerneskader, hvor de helt sentrale livsfunksjoner når det gjelder blant annet evnen 

til å ta inn føde og til å puste, er sterkt svekket eller helt ødelagt.»61 Videre skrives det om hva 

                                                 

58 Sandberg, kommentarer til bl. § 30 (note 69) 

59 Sandberg, kommentarer til bl. § 30 (note 69) 

60 Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) s. 110 

61 RG 2007 s. 1441 (s. 1444) 
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som skulle til for å holde ham i live. «Gutten gis i dag næring via sonde. Uten denne næringen 

vil han dø i løpet av noen timer (…). Gutten har pustevansker som krever akutt hjelp ved så-

kalt «bagging», for å forhindre kvelning. Hyppigheten på disse anfallene varierer, fra interval-

ler på timer til dager. Om «bagging» eller annen gjenopplivning/pusteassistanse ikke iverkset-

tes i forbindelse med disse anfallene, vil han dø.»62 

 

«Første ledd bokstav d forutsetter at det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvik-

ling kan bli skadet fordi foreldrene mangler de personlige forutsetninger for å ha ansvaret for 

barnet. Det er tilstrekkelig at det foreligger en slik skaderisiko på sikt og det er ikke nødven-

dig å dokumentere at de forhold som skaper en slik risiko allerede er til stede. I annet ledd har 

departementet funnet det ønskelig å presisere at ansvarsovertakelse må være nødvendig ut fra 

den situasjon barnet befinner seg i. Dette har sammenheng med at det er bar-

nets aktuelle situasjon som må være det avgjørende, se foran om situasjonen bl.a. ved barne-

mishandling.»63 Det er altså «her og nå-situasjonen» som skal vurderes og som vil være av-

gjørende. Dersom foreldrene tar valg på vegne av barnet, uten at barnets interesser og behov 

har vært det avgjørende, er dette i strid med det ansvaret som påhviler dem som foreldre.  

«Konflikter mellom foreldrene eller mellom foreldre og barn om utøvelsen av foreldreansva-

ret kan ikke bringes inn for noen offentlig instans til avgjørelse. Familievernkontorene er en 

mulighet til å få hjelp utenfra, men de har ingen avgjørelsesmyndighet.»64 Sandberg peker her 

på grunner for at det er behov for og viktig med lovregulering og klarere rammer hva gjelder 

avgjørelser som angår barn og deres velferd. 

 

I kjennelsen fra 2007 var tilfellet at barnets mor var enig i den vurderingen helsepersonellet 

ved sykehuset foretok, og ønsket ikke å opprettholde livsforlengende behandling for gutten. 

Grunnen til rettsbehandling av saken var at barnets far ikke ville akseptere denne avgjørelsen, 

og ønsket midlertidig forføyning overfor sykehuset med pålegg om å utsette fullbyrdelsen av 

vedtak om ikke å opprettholde den livsforlengende behandlingen. Begjæringen fra far tok 

sikte på å sikre at gutten fikk livsforlengende behandling inntil retten hadde avgjort om Helse-

tilsynets vedtak om at den livsforlengende behandlingen kunne avsluttes, var ugyldig. 

                                                 

62 RG 2007 s. 1441 s. (1444) 

63 Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) s. 111 

64 Sandberg, kommentarer til bl. § 30 (note 69) 
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Lagmannsretten konkluderte med at begjæringen ikke kunne tas til følge, og stadfestet med 

det tingrettens kjennelse. Avgjørelsen ble begrunnet henholdsvis med at saksøker hadde små 

utsikter «til å kunne vinne frem med et krav om ugyldighet og eventuelt pålegg om fortsatt 

behandling, at gutten uansett lite trolig vil leve til en endelig avgjørelse i saken, at behand-

lingen ikke tjener annet formål enn å forlenge dødsprosessen på en måte som gutten vil kunne 

oppfatte som smertefull og plagsom, og at fortsatt behandling er uten forankring eller støtte 

medisinsk eller etisk.»65 

 

For at det skal kunne fattes vedtak om omsorgsovertakelse må det være «nødvendig ut fra den 

situasjon barnet befinner seg i.» Nødvendig må forstås som at det vil kunne skapes en bedre 

tilværelse for barnet dersom det gripes inn, enn hvis det ikke gjøres. Forarbeidene presiserer 

meningen med annet ledd ved å si at «(…) bestemmelsen i annet ledd om at det som regel 

først skal gjøres forsøk med hjelpetiltak. (…) vil bidra til at ansvarsovertakelse ikke brukes i 

utrengsmål.» Om det er nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner seg i, må selvsagt 

vurderes ut forholdene i hvert enkelt tilfelle. I saken fra 2007 var situasjonen slik: «Det finnes 

ingen adekvat behandling eller utsikter til bedring av tilstanden eller følgene av den. Den me-

disinske vurderingen av gutten – basert på diagnose, de konkrete misdannelser og det kliniske 

forløpet hittil – er at han er døende. Man kan ikke si med sikkerhet si hvor lenge – i form av 

dager, uker eller måneder – han likevel vil kunne holdes i live dersom man fortsetter med 

«bagging» og annen aktuell livsforlengende behandling.»66 Retten påpekte i premissene for 

avgjørelsen at gutten dersom behandling skulle opprettholdes i tiden frem til midlertidig for-

føyning forelå «(…) gradvis ville bli ennå dårligere, og oppleve hyppigere tilfeller av pustes-

tans med gjenopplivning, og epilepsilignende anfall og kramper. Det er slik lagmannsretten 

oppfatter situasjonen tale om eventuelt å bremse en allerede startet dødsprosess hos gutten.»67 

 

Det kan altså ikke vedtas omsorgsovertakelse der det er mulig å skape «tilfredsstillende for-

hold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.» Tilfreds-

stillende forhold må innebære en viss nedre grense for hva som kan aksepteres, og knytter seg 

til alternativer til å vedta å overta omsorgsansvaret. Spørsmålet er videre hva som kan anses 

                                                 

65 Dommens s. 1448 

66 RG 2007 s. 1441 (s. 1444/1445) 

67 Dommens s. 1448 
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som tilfredsstillende forhold for et døende barn. Det må i alle fall være en tilværelse uten 

smerter og ubehag, skremmende omgivelser og konstant påkjenning.  

Et alternativt og mindre inngripende tiltak68 før vedtak om omsorgsovertakelse, kunne være å 

oppnevne en talsperson for barnet69 som kunne ivareta og hevde barnets interesser og rettighe-

ter knyttet til spørsmålet om livsforlengende behandling skal opprettholdes. 

 

Et svært viktig moment å huske på under alle bestemmelsene som nevnes her, er at i alle av-

gjørelser som vedrører barn, skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn og 

tillegges stor vekt. Dette følger i utgangspunktet av barnekonvensjonen art. 3. 

Etter konvensjonsbestemmelsens norske oversettelse fremgår det av nr. 1 at barnets beste skal 

være «et grunnleggende hensyn» ved «alle handlinger som berører barn».  

«Hensynet til barnets beste» omtales ofte som et prinsipp. «I seg selv er «barnets beste» bare 

et hensyn, ikke et prinsipp. Men når uttrykket anvendes, fremgår det ofte – eksplisitt eller av 

sammenhengen – at dette hensynet skal tillegges stor eller avgjørende vekt. Da kan det omta-

les som et prinsipp. Prinsippet går da generelt ut på at den løsning som best tjener barnets 

interesser i den aktuelle sammenheng, er den løsning som skal velges.»70 Det innebærer at 

dersom å avslutte en medisinsk behandling, vil være den beste løsningen for barnet skal det 

besluttes og gjennomføres for å være i samsvar med prinsippet. 

«Prinsippet kommer klart nok også til anvendelse i situasjoner der det skal treffes avgjørelser 

om helsehjelp til barnet, og utgangspunktet er da at helsehjelp skal gis i den grad dette må 

antas å være i overensstemmelse med barnets interesser og behov.»71 Altså skal enhver be-

slutning tas på bakgrunn av barnets interesser og behov.  

 

                                                 

68 Etter barnerettens «prinsipp om mildeste inngrep», som innebærer at det må vurderes om det kan oppnås 

samme mål med et mindre inngripende tiltak eller om det er nødvendig med et slikt vedtak. 

69 Jf. bvl. § 7-9 og forskrift 18. feb. 2013 nr. 203. Bestemmelsen gir hjemmel for- og omhandler mulighet til å 

oppnevne en talsperson for barnet i saker som skal behandles i fylkesnemnda. Om denne hjemmelen kan an-

vendes i en slik situasjon – slik at vedkommende talsperson vil kunne hevde barnets selvstendige rettigheter 

og interesser – vil dette kunne være et mildere «inngrep» enn et vedtak om omsorgsovertakelse. At det kan 

oppnevnes en representant for barnet følger også av BK art. 12, som alternativ til at barnet gis anledning til å 

høres «direkte». 

70 Sandberg 2003 s. 50 

71 Sinding Aasen 2008 s.7 flg. 
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Henriette Sinding Aasen skriver; «Prinsippet om barnets beste kommer til uttrykk i barnelo-

ven § 30 første ledd siste setning, der det heter at foreldreansvaret «skal utøvast ut frå barnet 

sine interesser og behov». Mens bestemmelsene i barnekonvensjonen retter seg mot både stat-

lige og private aktører, handler barnelovens bestemmelse om foreldrenes plikt til å utøve sitt 

foreldreansvar ut fra barnets interesser og behov. Foreldrene skal med andre ord utøve sine 

rettigheter og plikter ut fra hensynet til hva som tjener barnet. Det må her anlegges et subjek-

tivt perspektiv, altså hva som tjener det konkrete barnet, jf. lovens ordlyd («barnet sine inter-

esser og behov», som peker i retning av det enkelte barn). Det må likevel i en viss utstrekning 

også ses hen til om et bestemt tolkingsresultat vil representere en god regel som kan anvendes 

på andre barn i lignende situasjoner. Lovtolkingen skal med andre ord kunne ha gyldighet 

utover det individuelle tilfellet. Det må derfor antas at en kombinasjon av et individ- og grup-

peperspektiv – eller et subjektivt og et objektivt perspektiv – ofte vil være nødvendig. 

Samlet innebærer de nevnte bestemmelser at hensynet til barnets beste er et grunnleggende 

rettsprinsipp som kommer til anvendelse i enhver sammenheng der det skal treffes avgjørelser 

for barnet, enten av offentlige eller private instanser eller av foreldrene eller andre med for-

eldreansvaret.» 72 

 

Foreldreansvaret- og retten utfordres her av barnets selvstendige ønsker og interesser. Det kan 

virke tilnærmet umulig å sikre at beslutningen som tas er til barnets beste.  

Om BK art. 3 og bruken av dette hensynet i saker der det er interessekonflikt mellom for ek-

sempel foreldrene og barnet, skriver Michael Freeman73 om faren for at hensynet til barnets 

beste blir brukt for å kamuflere andre/andres interesser, for eksempel foreldrenes egne ønsker. 

Dette synes å være en uheldig konsekvens av begrepets subjektive preg. 

 

4.3 Barneverntjenestens samtykkekompetanse og ansvar 

Av pbrl. § 4-4 tredje ledd fremgår det at dersom barneverntjenesten har «(…) overtatt omsor-

gen for barn under 16 år etter barnevernloven3 § 4-6 annet ledd, § 4-8 eller § 4-12, har barne-

verntjenesten rett til å samtykke til helsehjelp.» Det er altså barneverntjenesten som har rett til 

å samtykke der foreldrene ikke er i stand til å ivareta barnets interesser og behov. Det forutset-

ter vedtak om omsorgsovertakelse, etter barneverntjenesteloven. «Ønsker ingen av foreldrene 

                                                 

72 Sinding Aasen 2008 s.7 flg  

73 Freeman (2007) s. 2 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-6
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-8
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-12
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å bidra til nødvendig undersøkelse eller behandling, kan slik helsehjelp foretas etter vedtak 

med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester §§ 4-10 og 4-11. Det er bar-

nets egne interesser som skal ivaretas gjennom foreldreansvaret. Det kan ikke tas gyldige av-

gjørelser i strid med barnets beste. (…) Dersom barnets medisinske behov ikke ivaretas av 

foreldrene, kan omsorgen overtas etter bvl. § 4-12.»74 Spesielt viktig å trekke frem her er set-

ningen om at det ikke kan tas «gyldige avgjørelser i strid med barnets beste». 75 

«Etter vedtak om omsorgsovertakelse vil imidlertid foreldrene fremdeles inneha foreldrean-

svaret. Det presiseres derfor i annet ledd at det er barneverntjenesten som tar avgjørelser om 

helsehjelp overfor barn under 16 år når omsorgen for barnet er overtatt etter barnevernloven 

§§ 4-8 og 4-12. Helsepersonell er forpliktet til å informere barnevernet om forhold som kan 

begrunne vedtak om omsorgsovertakelse, se helsepersonelloven § 33.»76 

 

Etter slikt vedtak er fattet er det dermed barneverntjenestens ansvar å sikre at barnets interes-

ser og behov blir ivaretatt på best mulig måte. Dette innebærer blant annet å avgjøre om bar-

net skal utsettes for ytterligere livsforlengende behandling eller ikke.  

 

Før et slikt vedtak er fattet eller vurderes fattet, har helsepersonell som behandler og omgir 

barnet, et viktig ansvar og en plikt til å være oppmerksomme på forhold som er skadelig for 

barnets tilværelse, og videre til å melde fra om dette til barneverntjenesten. 

 

                                                 

74 Syse, kommentarer til pbrl. § 4-4 (note 97)  

75 Dette kunne med fordel gjøres tydeligere i lovgivningen. 

76 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s.133, 134 
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5 Helsepersonellets ansvar og rolle overfor barnet 

5.1 Innledning 

Spørsmålet er hvilke plikter helsepersonellet som har omsorg for og behandler døende eller 

alvorlig syke eller skadede barn. Helsepersonell har som nevnt i punktet ovenfor, varslings-

plikt overfor barneverntjenesten om forhold som kan begrunne vedtak om omsorgsovertakel-

se, jf. helsepersonelloven § 33. Av denne bestemmelsen fremgår det at helsepersonell av 

«eget tiltak» skal gi opplysninger til barneverntjenesten «når det er grunn til å tro at (…) det 

foreligger andre former for omsorgssvikt (…)». En slik plikt vil også kunne utledes av andre 

bestemmelser om helsepersonells plikter og ansvar, som for eksempel i samme lovs § 4 om 

krav til forsvarlighet under utøvelsen av arbeidet. 

 

5.2 Helsepersonellets ansvar  

5.2.1 Helsepersonelloven § 33 

Etter helsepersonelloven § 33 har helsepersonell en meldeplikt overfor barneverntjenesten hva 

gjelder opplysninger om barnets omsorgssituasjon. At personellet «av eget tiltak» skal gi opp-

lysninger må bety at dette skal gjøres uten noen slags oppfordring. Av kommentarene til be-

stemmelsen innebærer dette en «(…) plikt til oppmerksomhet om forhold som kan tilsi opp-

følgning av barn i forhold til omsorgssituasjonen. Plikten er retten mot den personen som gir 

helsehjelpen»77, og vil inntre «(…) når det er «grunn til å tro» at barnet er i en situasjon som 

kan oppfylle vilkårene for omsorgsovertakelse. Det må være en begrunnet mistanke om at 

barnet blir utsatt for fysisk mishandling eller alvorlig omsorgssvikt.»78 

 

5.2.2 Helsepersonelloven § 4 

Helsepersonell har dessuten, etter hlspl. § 4 plikt til å opptre «forsvarlig» under «utøvelsen» 

av sitt arbeid. Når det gjelder begrepet «forsvarlig» er dette en rettslig standard. Det betyr at 

det viser til en vurderingsnorm som kan gis «ulikt innhold på ulik tid avhengig av hva som er 

                                                 

77 Befring/Ohnstad, kommentarer til hlspl. § 33 (note 114) 

78 Befring/Ohnstad, kommentarer til hlspl. § 33 (note 115) 
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den alminnelige oppfatningen av det aktuelle moralske eller sosiale spørsmålet.» 79 Kravet 

fastsetter «en rettslig og faglig norm for hvordan den enkeltes yrkesutøvelse bør innrettes.»80 

Det innebærer at innholdet i begrepet vil kunne endres i takt med utvikling på medisinens og 

det helserettslige område. 

 

Veiledning i forhold til kravets innhold og omfang, kan hentes i forarbeidene fra 1993. 

«Kravets nærmere innhold avhenger av hvilken rolle utøveren innehar. Når man opptrer på 

områder hvor man forutsettes å ha spesielle kvalifikasjoner eller forutsetninger, snakker man i 

erstatningsretten om profesjonsansvar. Profesjonsansvaret er definert som et kvalifisert krav 

til aktsom handlemåte. Når man opptrer på nærmere bestemte livsområder, forutsettes man å 

oppfylle en viss minstestandard som man ikke kan tillate seg å gå under dersom man skal 

unngå erstatningsansvar. (…) Dette innebærer plikt til å sørge for at egne vurderinger, beslut-

ninger og tiltak er i samsvar med det som ligger innenfor en rettslig standard. (…) For å fast-

legge de respektive utøveres rettslige plikter og derved ansvar for forsvarlig ivaretakelse av 

pliktene, må det bl.a. foretas en konkret vurdering av vedkommendes kvalifikasjoner i forhold 

til oppgavens art.»81 

 

«Med kvalifikasjoner siktes det til formelle og reelle kvalifikasjoner, dvs helsefaglig utdan-

ning, tilleggsutdanning og erfaring. I forhold til de enkelte helsepersonellgrupper vil de ulike 

yrkesorganisasjoners normer kunne være veiledende for de respektive yrkesgrupper. Videre 

må forventningene knyttes til hvilke krav som kan stilles til autoriserte gruppers utdanning og 

tittel.»82 Når det gjelder valg av metode/behandlingsform, vil skadeevnen ha betydning for 

vurderingen av om metoden er forsvarlig eller ikke.83 «Hva som kan forventes utfra kvalifika-

sjoner, vil her som ellers i aktsomhetsnormen variere utfra hvordan situasjonen fortonte seg. 

Det innebærer en modifikasjon utfra de forutsetninger og handlingsalternativer helsepersonel-

let har i situasjonen. Hvordan helsepersonellet burde ha opptrådt i den konkrete situasjonen på 

                                                 

79 Jan Fridthjof Bernt i Jusleksikon (2007) 

80 Befring/Ohnstad, kommentarer til hlspl. § 4 (note 12) 

81 NOU 1993: 22 Helsepersonells rettigheter og plikter 

82 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 216 

83 Befring/Ohnstad, kommentarer til hlspl. § 4 (note 12) 
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bakgrunn av egne kvalifikasjoner står sentralt, ikke hvordan helsepersonellet burde ha opp-

trådt i en ideell situasjon.»84 

 

I denne sammenheng kan nevnes hlspl. § 48 om autorisasjonsordningen for utøvende helse-

personell. 

 

5.2.3 Helsepersonelloven § 7 

Helsepersonell har videre en lovpålagt plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp etter hlspl. § 7 og 

nødvendig helsehjelp etter bestemmelsene i hol. og sphlsl.85 «I formuleringen «den helsehjelp 

de evner» ligger det en differensiering av hva som kan forventes av det enkelte helseperso-

nell».86 Kravet til evner beror altså på vedkommende helsepersonells forventede kvalifikasjo-

ner. Om vurderingen av kvalifikasjonene, uttales det i tilknytning til hlsp. § 4 at: «Hva den 

enkelte er kvalifisert til, er en objektiv vurdering, men forsvarlighetskravet tilsier at det enkel-

te personell vurderer om det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å foreta visse undersøkelser 

og behandlinger eller om pasienten bør viderehenvises (…)»87. Det må antas at dette på sam-

me måte gjelder i forhold til vurderingen etter § 7. Altså er det opp til den enkelte yrkesutøver 

å avgjøre om en er tilstrekkelig kvalifisert til å behandle i den aktuelle situasjonen.  

 

Om noe er ««påtrengende nødvendig» innebærer et visst skjønn. I vurderingen må det legges 

vekt på om det er fare for liv eller fare for alvorlig forverring av en helsetilstand. At hjelpen 

må være «påtrengende nødvendig» tilsier at det skal ganske mye til for at plikten skal inntre. 

Som et alminnelig utgangspunkt kan man si at øyeblikkelig hjelp-plikten bl.a vil omfatte si-

tuasjoner der det oppstår et akutt behov for undersøkelse og behandling».88 Videre på samme 

side: «At hjelpen er «påtrengende nødvendig» innebærer at den hjelpen som gis kan ha en 

effekt på helsetilstanden. Formuleringen sikter både til helsetilstanden til den hjelpetrengende 

og til helsepersonellets muligheter til å gi adekvat hjelp. Den innebærer dessuten en tidsav-

                                                 

84 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 216 

85 Helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven 

86 Fra note 22 i lovkommentarer til hlspl. § 7 

87 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 216 

88 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 219 
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grensning. Når pasienten har fått tilstrekkelig hjelp og faren er over, eller at pasienten er dø-

ende uten at det kan ytes adekvat hjelp, opphører m.a o øyeblikkelig hjelp-plikten».89 

Etter denne setningen vil altså helsepersonellets plikt etter § 7 opphøre dersom vedkommende 

pasient er døende og det ikke kan ytes adekvat hjelp.  

 

«En alvorlig smertetilstand kan også omfattes av plikten til øyeblikkelig hjelp. Hvis en alvor-

lig kreftsyk med store smerter oppsøker helsepersonell for å få hjelp mot smertene, tilsier be-

stemmelsen at helsepersonell vil ha en plikt til snarest mulig å avhjelpe situasjonen ved å gi 

smertelindring. Dette innebærer ikke en rett for pasienten til permanent smertelindring.»90 

 

Plikten begrenses av bestemmelsen i pbrl. § 4-9 og pasientens rett til å motsette seg helse-

hjelp. Det forstås slik at dersom tilfellet faller inn under § 4-9, er helsepersonell uansett avskå-

ret fra å yte helsehjelp mot pasientens vilje eller ønsker. «All helsehjelp skal i utgangspunktet 

være begrunnet i hensynet til pasientens beste. Informasjon, samtykke og medvirkning er der-

for sentrale stikkord når helsepersonell utøver sin virksomhet. ‘Informert samtykke utgjør det 

rettslige grunnlaget for å yte helsehjelp. Dette må ses i sammenheng med pasientrettighetslo-

ven §§ 4-1 flg. Helsepersonells handlefrihet begrenses av samtykkets innhold.»91 

 

5.2.4 Etiske regler for leger 

Av Etiske regler for leger92 § 2 følger det at «legen skal ivareta den enkelte pasients interesse 

og integritet (…)». Dette vil i denne sammenheng bety barnets interesser og integritet. Legen 

har da også en etisk forpliktelse overfor sin pasient, barnet – hvilket må bety at hans/hennes 

hovedanliggende er å ivareta i første rekke barnets behov, ikke foreldrenes. Igjen kan vi se at 

det da oppstår utfordringer ved avgjørelsen om helsehjelp. Det er foreldrene som i utgangs-

punktet har samtykkerett, og bestemmer om barnet skal få behandling. Dersom foreldrenes 

avgjørelse, etter legens medisinske oppfatning strider imot barnets interesser og integritet, er 

spørsmålet da hvordan legen skal overholde sine etiske (og lovbestemte) plikter overfor sin 

pasient, som i denne situasjonen er barnet.  

                                                 

89 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 219 

90 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 220 

91 Ot.prp.nr. 13 (1998-1999) s. 216 

92 Etiske regler for leger (1961) 
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Videre følger det av § 5 at legen «ved livets avslutning må «vise respekt for pasientens selv-

bestemmelsesrett». Ettersom barnet ikke har en selvbestemmelsesrett, vil jo dette vanskelig gi 

grunnlag for å la barnet få slippe behandling om det selv ikke ønsker det. Og det følger videre 

av bestemmelsen at det ikke er adgang til å aktivt foreta en handling som vil kunne fremskyn-

de døden. Da det heter at; «Aktiv dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en 

pasients død må ikke anvendes». Men i siste punktum av bestemmelsen konstateres det at det 

«å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling» ikke er å regne som aktiv dødshjelp. 

Det vil dermed tilsi at det ikke vil være galt – i henhold til de etiske reglene – av en lege å 

stoppe eller ikke sette i gang behandling av et døende barn, dersom behandlingen blir vurdert 

som «hensiktsløs». Hva som vil være en hensiktsløs behandling må vurderes konkret, etter et 

medisinskfaglig skjønn i hvert enkelt tilfelle. På generelt grunnlag kan vel sies at dersom en 

med eksempelvis over 90 % sikkerhet vet at behandlingen kun vil forlenge en, som tidligere 

nevnt, «allerede påbegynt dødsprosess», vil behandlingen måtte kunne betegnes som hensikts-

løs. 

 

5.3 Helsepersonellets rolle – «omsorgsutøvelsen» 

Tor Inge Romøren ved Senter for Omsorg og Forskning skriver på nettsiden Omsorg og 

forskning at omsorgsbegrepet ikke er «(…) primært en juridisk eller organisatorisk kategori. 

Begrepet viser i første rekke til en etisk forankret holdning med dype røtter i vår kultur, der 

bl.a. lignelsen om den barmhjertige samaritan er en viktig kilde». 

For eksempel, i utredningen av norsk kreftplan, skriver utvalget om omsorgsbegrepet at; 

«Omsorg er i seg selv ingen helsetjeneste fordi den ikke kan sees som en selvstendig hand-

ling. Den beskriver heller formen helsetjenesten formidles på. Den utgjør kjernen i verdig-

runnlaget og skal derfor være en felles basis for all behandling og pleie og all kontakt mellom 

helsearbeidere og pasienter og pårørende. Omsorg er et naturlig element i kvalitetssikringen 

av helsetjenesten.»93 Videre beskrives omsorgsbegrepet i forarbeidene. «Omsorg er et samle-

begrep for medmenneskelighet, respekt, engasjement, innlevelse og omtanke for et annet 

menneske. (…) Omsorg er særlig viktig for mennesker som trenger mye hjelp fra andre. Det 

nyfødte barnet trenger mye hjelp og omsorg for å kunne leve opp og utvikle seg. Eldre, syke 

                                                 

93 NOU 1997: 20 pkt. 3.2.3 
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og dødende mennesker trenger omsorg som innebærer forståelse for den livssituasjon de er i. 

Omsorg fra nære pårørende kan ikke erstattes av omsorg fra helsepersonell. Helsepersonell 

skal imidlertid gi behandling og pleie med omsorg, og oppføre seg omsorgsfullt på en profe-

sjonell måte. (…) Omsorg er å bry seg om og ha omtanke for et medmenneske. Omsorgen må 

utføres slik at hjelpen til brukeren skjer på en måte som bidrar til at denne opplever frihet til 

en mest mulig selvstendig livsførsel på hans eller hennes egne premisser.»94 

 

Palliativ behandling, pleie eller omsorg er tiltak som vil være aktuelle i de fleste tilfellene der 

en pasient er svært syk eller skadet, og spesielt der utsiktene til overlevelse er svært dårlige. 

Dette kan gis både i tillegg til kurativ behandling og som eneste behandling. Denne type om-

sorg går ut på å forbedre den tilstanden vedkommende pasient har i øyeblikket – det innebæ-

rer blant annet smertelindring og lignende tiltak. Verdens Helseorganisasjon har definert pal-

liativ pleie/omsorg på følgende måte; «Aktiv behandling, pleie og omsorg av pasienter med 

en inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og 

andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndeli-

ge/eksistensielle problemer, må være sentrale. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å 

gi pasienten og hans familie best mulig livskvalitet. Mye av modellen for behandling, pleie og 

omsorg er også anvendbar tidligere i sykdomsforløpet, samtidig som det gis kurativ eller livs-

forlengende behandling.»95 

 

Når det gjelder palliativ pleie og omsorg av barn (barnepalliasjon), har organisasjonen en spe-

siell definisjon knyttet til denne kategorien. 

«Barnepalliasjon har en aktiv og total tilnærming. Barnepalliasjon omfatter fysisk, emosjo-

nell, sosial og åndelig støtte gjennom hele sykdomsperioden, til døden og ettervern for foreld-

rene og søsken. Det fokuseres på forbedring av livskvalitet og den medisinske behandlingen. 

Kan også gis parallelt med kurativ behandling. Denne type behandling og omsorg kan gis 

over dager, måneder til år.»96 

 

                                                 

94 NOU 1999:2 pkt. 4.8. 

95 NOU 1999: 2 

96 http://www.barnepalliasjon.no/barnepalliasjon.htm#.U1Ydg_l_vT8 
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Når det gjelder målet med denne typen behandling eller omsorg, tydeliggjøres dette på orga-

nisasjonens norske nettside: «Målet ved barnepalliasjon er å gi livskvalitet til barnets år, ikke 

simple år til barnets liv.»97 

 

 

6 Oppsummering nasjonal rett  

Etter en gjennomgang av de mest sentrale relevante nasjonale regler/bestemmelser kan en 

konkludere med følgende; at pasient- og brukerrettighetsloven98, barneloven99, barnevernlo-

ven100, helsepersonelloven101 og Etiske regler for leger102 – hjemler et begrenset vern for bar-

net hva gjelder en rett til å få slippe livsforlengende behandling. Likevel vil jeg påstå at et 

visst vern kan utledes av bestemmelsene sett i sammenheng. Spesielt knyttet til helseperso-

nells ansvar for å være oppmerksomme på barnets situasjon og videre til å melde fra om for-

hold som er til skade for barnet.  

 

Spørsmålene rundt barns pasientrettigheter er i liten grad belyst i denne lovgivningen og reg-

lene skaper utfordringer knyttet til overholdelse av våre internasjonale forpliktelser til å sikre 

menneskerettigheter. Jeg vil derfor i det følgende undersøke hvilket vern et alvorlig sykt eller 

døende barn har i denne situasjonen etter menneskerettslig lovgivning, med hovedfokus på 

barnekonvensjonens særskilte regler. 

                                                 

97 Verdens Helseorganisasjon (nettsiden) 

98 §§ 4-9, 4-1, 4-3 og 4-4 

99 §§ 30, 31 og 33 

100 §§ 4-10, 4-11 og 4-12 

101 §§ 4, 7 og 33 

102 §§ 2 og 5 
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7 Barnets menneskerettslige vern 

7.1 Innledning 

FNs Barnekonvensjon 

Barnekonvensjonen ble ratifisert her januar 1991. Etter dette har Norge vært og er fremdeles 

internasjonalt forpliktet til å overholde konvensjonens bestemmelser. Konvensjonen har vært 

et politisk og et juridisk argument for barns rettigheter siden da. Den ble inkorporert i men-

neskerettighetsloven i 2003, og går foran andre lover ved motstrid i tolkningsspørsmål. «I 

Norge er barnekonvensjonen på de fleste områder godt dekket i mer presise nasjonale retts-

regler. De interne rettsreglene vil da bli anvendt av domstolene. Tolkningstvil kan oppstå der 

det anføres at konvensjonen går lenger enn den enkelte lov, slik at denne skal gis forrang. 

Dette er særlig aktuelt i forbindelse med tolkning av hensynet til barnets beste i utlendingssa-

ker.»103 Det må antas at det er særlig aktuelt også i andre saker vedrørende barn, slik som ved 

spørsmålet i denne oppgaven. 

 

I barneretten har vi fire generelle prinsipper; diskrimineringsforbudet (art. 2), prinsippet om 

barnets beste (art. 3), retten til liv og utvikling (art. 6) og retten til å bli hørt (art. 12). Disse 

har betydning for tolkningen av enkeltbestemmelser og konvensjonen som helhet. 

«Ved tolking av barnekonvensjonen er det den naturlige forståelse av ordlyden som er ut-

gangspunktet. Ettersom flere av konvensjonens artikler er vage og lite presise, samt mangel på 

en domstol eller klageorgan som kan tolke ordlyden, hersker det usikkerhet om innholdet i 

flere artikler. For nasjonale domstoler kan tolkning av barnekonvensjonen medføre utford-

ringer. Man har ikke særlig hjelp av forarbeider. I henhold til Wienkonvensjonen skal en kon-

vensjon tolkes i sammenheng med konvensjonens gjenstand og formål, og den skal tolkes 

som et hele. Dette innebærer for eksempel at prinsippet om barnets beste skal benyttes også 

der man tolker artikkel 22 som omhandler vern av asylsøker- og flyktningbarn. Videre utgir 

FNs barnekomité”general comments” angående artikler eller temaer av særlig betydning. Dis-

se er ikke juridisk bindende, men kan være retningsgivende og veiledende for tolkningen. I 

høyesteretts dom Rt.2009 s.1261 går høyesterett grundig inn i vurderingen av hvordan en ko-

                                                 

103 http://une.no/Menneskerettigheter/Menneskerettighet1/ 
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mitéuttalelse skal tolkes og vektlegges.»104 Om konvensjonens formål skriver Kjørholt at; 

«Hovedformålet med barnekonvensjonen er å sikre barnets rett til livet, sikre at barnet be-

handles med respekt og å fastsette rettigheter som sikrer barnet best mulige oppvekstsvil-

kår.»105 Konvensjonen skal tolkes som en helhet og bestemmelsene skal sees i sammenheng.  

Videre heter det at den samlet skal «(…) gi barn best mulige oppvekstsvilkår og sikre barns 

utvikling som en forutsetning for et godt liv. Dette omhandler både utvikling til livet som 

voksen og optimale forhold for barnet i øyeblikket.»106 

 

 

7.2 Rettigheter 

7.2.1 Rett til livet 

For det første har barnet «en iboende rett til livet». Dette følger av barnekonvensjonen art. 6, 

og pålegger staten plikt til å sikre «så langt det er mulig (…) at barnet overlever og vokser 

opp». En «iboende» rett til livet må innebære at den tilkommer alle, rettigheten utløses av at 

en simpelthen er et menneske. Om «livet» starter ved unnfangelse eller fødsel, eller en eller 

annen gang i tiden mellom disse to punktene, går jeg ikke nærmere inn på. Jeg legger i det 

følgende til grunn, at fødselen er tidspunktet da fosteret «(…) reelt og formelt (juridisk) blir til 

et barn (…)».107 Et «barn» er et menneske i første del av livet, ifølge norsk bokmålsordbok. 

Som Høstmælingen og Wille skriver innledningsvis i kommentarene til barnekonvensjo-

nen108, gir konvensjonens definisjon av barn i artikkel 1 kun en aldersgrense oppad. Altså er 

det ikke fastsatt noen nedre grense. Barnekomitéen har uttalt at «(…) når stater opererer med 

bestemmelser om minimumsalder må dette gjøres ut fra konvensjonens prinsipper, herunder 

om ikke-diskriminering (art. 2) og prinsippet om hensynet til barnets beste (art. 3). Konven-

sjonen selv verner ikke det ufødte liv annet enn i form av forbud mot å henrette gravide, se 

artikkel 6 og art. 37 bokstav a annet punktum sammenholdt med SP art. 6 nr. 5.»109 

                                                 

104 http://une.no/Menneskerettigheter/Menneskerettighet1/ 

105 Kjørholt, Barnekonvensjonen s. 73-74 

106 Kjørholt, Barnekonvensjonen s. 74, UNICEF (2007) s.93 

107 Nærmere om overgangen fra foster til barn, se Syse «Abortloven: juss og verdier» s. 29 

108  Høstmælingen/Wille, kommentarer til barnekonvensjonen (note 1) 

109 Høstmælingen/Wille, kommentarer til barnekonvensjonen (note 1) 
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Vi må da legge til grunn at det med «barnet» menes et født barn og opp til henholdsvis 16 

eller 18 år. 

 

Videre må «overleve» må knytte seg til rent fysisk overlevelse ved at barnet holdes i live. Når 

det gjelder vokser opp er det naturlig å tenke at dette innebærer noe mer enn ren oppretthol-

delse av pust og hjerteslag. «Formuleringen 'overlever og vokser opp' omfatter her mer enn 

den rent faktiske overlevelse og utvikling. Under forarbeidene til barnekonvensjonen påpekte 

den italienske representanten at begrepene overlevelse (survival) og utvikling (development) 

var sammenbundet: «The child's survival should be ensured in order to realize the full de-

velopment of his or her personality, both from the material and spiritual points of view.». 

Også andre FN-dokumenter og juridisk litteratur støtter en slik utvidende tolkning av forplik-

telsene til å sikre barnets utvikling som følger av artikkel 6.»110 

Den norske oversettelsen tilsvarer ikke fullt ut den engelske originalteksten, og noen begreper 

kan dermed få et noe annet innhold tolket med norsk ordforståelse, og med engelsk. Det eng-

elske begrepet «development» er på norsk oversatt til at det skal sikres at barnet overlever og 

«vokser opp». Ifølge Kjørholt er ikke dette dekkende, og det er jeg enig i. Hun skriver at be-

grepet «utvikling» rommer langt mer enn «vokser opp», og at oversettelsen dermed er misvi-

sende.111 Retten til utvikling er omfattende og innebærer i tillegg til det fysiske, rett til ånde-

lig, moralsk og sosial utvikling.112 

 

Artikkel 6 gir uttrykk for et av konvensjonens fire grunnleggende prinsipper, jf. punkt 7.1, på 

linje med diskrimineringsforbudet, prinsippet om barnets beste og retten til å bli hørt. Prinsip-

pene er viktige ved tolkning av enkelte rettigheter, men også av konvensjonen som en hel-

het.113 Dersom en skal se på barnets eventuelle rett til å få slippe livsforlengende behandling 

etter artikkel 6, må dette gjøres i lys av alle konvensjonens bestemmelser sett i sammenheng. 

Hensynet til barnets optimale utvikling skal, skriver Kjørholt, «vurderes både i enkeltvedtak 

som berører barnets situasjon, som for eksempel helsetilbud, omsorgstilbud (…), men også i 

generelle vedtak som berører barn, som for eksempel politiske beslutninger og prioriteringer. 

                                                 

110 Stang (2008) s. 43 

111 Kjørholt (2012) s. 73 

112 Kjørholt (2012) s. 75 

113 Kjørholt (2012) s. 73 
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Når barnekomitéen har uttalt at artikkel 6 er et av konvensjonens grunnleggende prinsipper, 

innebærer altså dette at retten til liv og utvikling skal ivaretas i alle sammenhenger, og at dette 

hensynet skal tillegges betydelig vekt.»114 

 

Det må videre stilles spørsmål ved om det er anledning til å legge inn kvalitative vurderinger i 

hva slags liv en har rett til. Slik at dersom det for en person ikke være mulighet til noensinne å 

oppnå et «tilstrekkelig akseptabelt» liv, antitetisk vil kunne foreligge en rett til å få slippe be-

handling som vil forlenge dødsprosessen. Det ville da innebære at retten til å få slippe ville 

følge av retten til liv. Nesten samme spørsmål ble drøftet i en sak for menneskerettighetsdom-

stolen (EMD) i 2002. Her gjaldt imidlertid saken om hvorvidt en døende pasient kunne ha en 

«rett til å dø», altså ved aktiv, ikke passiv dødshjelp. Likevel kan EMDs drøftelse av mennes-

kerettighetsbestemmelsene115 være interessant også i vår sammenheng. Saken handler om 

Diane Pretty, en 43 år gammel britisk statsborger som led av en uhelbredelig muskelnedbry-

tende sykdom – hun var lam fra halsen og ned og hadde kort forventet levetid. Hun var imid-

lertid ikke påvirket mentalt, hennes sjelsevner på ingen måte svekket. Hun ønsket å bestemme 

selv når og hvordan hun skulle dø, for å unngå lidelsene og den uverdige situasjonen som 

ville komme i siste fase av sykdommen. Hun var ikke i stand til å ta sitt eget liv, og ønsket at 

ektemannen skulle hjelpe henne med dette, noe han sa seg villig til. Etter å ha prøvd – via 

rettssystemet i England – å få garanti for at hennes mann ikke ville bli tiltalt for medvirkning 

til selvmord etter hennes død, uten å få medhold, reiste hun sak for EMD. 

Hun argumenterte i EMD med særlig tre menneskerettigheter; retten til liv (EMK art. 2), for-

budet mot tortur og umenneskelig behandling mv. (EMK art. 3) og retten til respekt for pri-

vatliv mv. (EMK art. 8).116 Av drøftelsen EMD foretok, er delen om artikkel 2 den interessan-

te under dette punktet. Pretty hevdet at art. 2 gir hvert enkelt menneske rett til å velge om en 

vil leve eller ikke. Hun mente at retten til å dø er en logisk konsekvens av retten til liv, og at 

staten har en positiv rett til å sørge for at det foreligger en ordning i intern rett som gjør det 

mulig for vedkommende å utøve sin rett til å dø.117 

 

                                                 

114 Kjørholt (2012) s. 74 

115 EMK art. 2, 3 og 8. 

116 Saken ble behandlet som hastesak. Dommen falt 29. april 2002, og Pretty døde omtrent to uker etter. 

117 Dommens s. 4 flg. (avsnitt 4) 
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Husabø har kommentert denne dommen i tilknytning til spørsmålet om legalisering av aktiv 

dødshjelp og skriver om anførslene Pretty fremmet under saken at; «Denne typen argumenta-

sjon er velkjent frå den filosofiske diskusjonen og har også blitt framført i den nederlandske 

juridiske litteraturen, til støtte for ei legalisering. I botnen ligg eit individualistisk og liberalis-

tisk grunnsyn, der individet sin sjølvråderett (autonomi) vert stilt i høgsetet og gitt forrang 

framfor andre verdiar.»118 

 

Pretty fikk ikke medhold i disse påstandene, domstolen avviste resonnementet og presiserte at 

retten til liv er en av de mest fundamentale reglene i konvensjonen og en forutsetning for å 

kunne nyte godt av de andre menneskerettighetene. Menneskerettsdomstolen konkluderte med 

at en rett til å dø ikke under noen omstendigheter kan utledes av retten til liv i artikkel 2.119 

Dette fremgår av dommens avsnitt 5: «(…) The starting point must be the language of the 

Article. The thrust of this is to reflect the sanctity which, particularly in western eyes, attaches 

to life. The Article protects the right to life and prevents the deliberate taking of life save in 

very narrowly defined circumstances. An Article with that effect cannot be interpreted as con-

ferring a right to die or to enlist the aid of another in bringing about one’s own death. (…) No 

such right can possibly be derived from an Article having the object alredy defined.»120 

 

Men når det gjelder temaet for denne oppgaven er det imidlertid ikke snakk om en rett til å dø 

– ved aktivt å fremskynde døden – selv om utfallet til slutt er det samme, at livet tar slutt. Det 

dreier seg her om ‘ikke å forhindre’ at døden inntrer og det er faktisk, og rettslig, noe helt 

annet. Grensen mellom aktiv og passiv dødshjelp er her sentral. I Pretty-saken var problems-

tillingen knyttet til lovligheten av- og retten til aktiv dødshjelp. Det må følgelig stille seg noe 

annerledes ved unnlatelse av å gi livsforlengende behandling, når dette – etter en medisinsk-

faglig vurdering – er det forsvarlige å gjøre overfor barnet/pasienten.  

 

Nærmere om statens plikter behandles nedenfor i pkt. 7.3. 

 

                                                 

118 Husabø (2003) 

119 EMD 2346/02 avsnitt 5 (2002)  

120 EMD 2346/02 avsnitt 5 (2002) 
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7.2.2 Rett til helse- og levestandard 

Videre har barn en konvensjonsbestemt rett til «den høyest oppnåelige helsestandard og be-

handlingstilbud», jf. BK art. 24 og dessuten en rett til en «tilstrekkelig levestandard» etter art. 

27. Riktig nok art. 27 seg mer om rett til «materiell hjelp og støttetiltak, særlig med hensyn til 

mat, klær og bolig». Men dersom barnets tilstand – på grunn av sykdommen eller skaden – er 

så dårlig og uhelbredelig, vil barnet i realiteten aldri ha reell mulighet til å oppnå noen av dis-

se minstekravene til tilværelse som stilles i konvensjonen. Og det kan da spørres om det da vil 

være riktig å holde barnet i live. Spørsmålet om kvalitative krav kan dermed også stilles også 

i tilknytning til disse rettighetene. 

 

At barnet skal sikres «høyest oppnåelige helsestandard», må bety at barn skal sikres mulighe-

ten til det beste helsemessige utgangspunkt. Om helsebegrepet skriver Halvorsen/Sinding Aa-

sen at en mer dekkende betegnelse på bestemmelsens innhold er «barns rett til nødvendige 

helsetjenester og til fravær av helseskadelige handlinger og forhold».121 Videre skriver de at 

«Ingen kan ha «rett til helse»; den kan være god eller dårlig, tilgjengelig for behandling og 

forbedring eller ikke. Helse er et grunnleggende gode for alle, og det er derfor viktig at staten 

tar ansvar for å sikre barns helse gjennom en rekke forebyggende, kurative og helsefremmen-

de tiltak. Konvensjonstekstens mål er, i tråd med dette, at barn skal ha rett til den «høyest 

oppnåelige helsestandard», altså en maksimering av barnets helsemessige muligheter.»122 

 

Høstmælingen mener at «retten til helse kan ses som en frihet, for eksempel frihet til selv å 

bestemme over egen kropp eller frihet fra tortur eller fra medisinsk eksperimentering.»123 

Dette må bety at staten har plikt til å sørge for ordninger som ivaretar og opprettholder mulig-

hetene for en slik helsestandard for alle barn i Norge. Om forholdet til barnets rett til å bli hørt 

skriver Halvorsen/Sinding Aasen at selv om dette prinsippet ikke direkte fremkommer i kon-

vensjonsteksten i artikkel 24, kan det «(…) ha betydning for tolkning og praktisering av be-

stemmelsen.».124 Dette samsvarer med at konvensjonsbestemmelsene skal leses i sammen-

heng og tolkes i lys av hverandre. Om avgjørelsen om helsehjelp, som i utgangspunktet skal 

                                                 

121 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 187 

122 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 187 

123 Høstmælingen (2007) s. 302 

124 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 190 
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tas av foreldrene skriver de videre at «(…) større barn må selv være med på beslutninger som 

gjelder deres helse, både ved å få informasjon og ved å kunne samtykke til eller eventuelt nek-

te intervensjon.»125 

 

Videre skrives det om vekten av hensynet barnets beste, at prinsippet «kan tenkes å føre til at 

barn skal gis helsehjelp på tross av foreldrenes motstand, eller at intervensjon som ønskes av 

foreldrene, ikke gjennomføres.» 126 Dette innebærer at inngrep som foreldrene ønsker, enten 

det være seg mindre inngrep som eksempelvis omskjæring eller større operasjoner som ek-

sempelvis er livsforlengende, ikke skal gjennomføres, dersom det er til barnets beste å la 

være. Formålet med behandlingen eller inngrepet må være et moment i vurderingen. Dette 

kan naturlig nok være en utfordrende situasjon. «Å avgjøre hva som virkelig er til barnets 

beste i slike situasjoner, kan være meget vanskelig. Dersom helsepersonellet har en entydig og 

klar oppfatning av hva barnets helse er best tjent med, og barnet selv ikke motsetter seg be-

handling, bør dette være avgjørende.»127  

 

Etter dette har helsepersonellet et betydelig ansvar, også for å eventuelt å «overprøve» foreld-

res avgjørelsesmyndighet der det er nødvendig for å beskytte barnet. Det må videre kunne 

anføres at det samme må gjelde dersom det er motsatt, nemlig at foreldrene ønsker inngrep 

eller behandling, som helsepersonellet vet ikke vil hjelpe barnet – kun forlenge en smertefull 

dødsprosess – og videre, ikke være til barnets beste å gjennomføre eller fortsette behandling. 

 

Når det gjelder artikkel 27 omhandler denne barns levestandard. «Den må ses i sammenheng 

med art. 6, 18, 24 og 26. Bestemmelsen bygger på – men er ikke identisk med – ØSK art. 11. 

Art. 27 har et videre virkeområde (jf. ordet «utvikling»). Selv om det er barnets levestandard 

som er i sentrum, spiller foreldrenes innsats avgjørende rolle, noe som særlig fremkommer 

gjennom annet til fjerde ledd (se også art. 18).»128 

Spørsmålet er det – dersom det ikke er mulig å oppnå det vi kan definere som tilstrekkelig 

levestandard – er riktig å holde barnet i live. 

                                                 

125 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 190 

126 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 190 

127 Halvorsen/Sinding Aasen (2012) s. 190 

128 Høstmælingen/Wille, Kommentarer til barnekonvensjonen art. 27 (note 27) 
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«Bestemmelsen må forstås som en rett til en minimumsstandard av nødvendige basisgoder og 

mulighet for deltakelse i hverdagslivet og samfunnslivet, samt at enhver skal gis mulighet til å 

nyte basisnødvendigheter under verdige forhold. Konvensjonen forutsetter at den enkelte ut-

nytter sine egne muligheter for å oppnå en tilstrekkelig levestandard.»129 Levestandarden skal 

etter ordlyden være «tilstrekkelig». Selv om dette begrepet vil ha et relativt innhold, alt etter-

som hvor i verden barnet befinner seg, må det kunne stilles et minstekrav, som for eksempel 

fravær av smerte. 

 

Denne rettigheten skal sikres av staten, og dette må «skje under hensyntagen til barnets beste 

og legge vekt på barnets rett til å fremme sine synspunkter etter artikkel 12.»130 

 

Dersom en skal holde et barn i live, ene og alene av hensynet til vern av livet for enhver pris – 

vil ikke dette gå på bekostning av hensynet til barnets beste, og dessuten utsette barnet for en 

situasjon eller tilstand vi i andre sammenhenger forsøker å beskytte det fra? 

«Når det gjelder hva levestandarden omfatter utover behovene for bolig, mat, vann og klær, 

må utgangspunktet tas i barnets behov for utvikling i vid forstand. I den grad slike behov ikke 

er dekket på annen måte, vil de måtte dekkes etter artikkel 27 nr.1.»131 

 

7.2.3 Frihet fra tortur 

Det bringer oss videre til neste spørsmål. Nemlig om det å holde et døende barn i live, er å 

utsette barnet for «tortur». Etter BK art. 37 har partene, altså staten plikt til å sikre at «intet 

barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff». Det vil si at dersom en kommer frem til at en slik tilstand må være å regne som tortur 

eller tortur-lignende, har altså myndighetene plikt til å beskytte barn mot dette – ettersom for-

budet mot tortur er absolutt. Og barna har dermed rett til å få slippe slik behandling. 

 

«Tortur» antas å omfatte en litt annen type behandling enn det er snakk om i oppgaven her. 

Begrepet «behandling» vil vel være nærmere relevant. Om hva som ligger i begrepet behand-

                                                 

129 Syse (2012) s. 427 

130 Oppedal (2012) s. 240 

131 Oppedal (2012) s. 239 
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ling fremstår det som et ganske vidt begrep. Behandling må kunne knyttes til all type behand-

ling overfor et annet menneske. 

 

Lucy Smith skriver om hvordan innholdet i barnekonvensjonens bestemmelser utvikler seg i 

tråd med tiden, slik at det skal ta utgangspunkt i en dynamisk tolkning av bestemmelsene.  

«Det er nå en klar utvikling i retning bort fra fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen, og det er 

blitt stadig mer klart at slik avstraffelse er i strid med barnets krav på respekt for sin mennes-

kelige verdighet og fysiske integritet. Komiteen mener at dette bør komme til uttrykk i tol-

kingen av Barnekonvensjonen, og at man har et solid grunnlag for det i ordlyden i konvensjo-

nens artikkel 19 om beskyttelse mot alle former for vold, foruten 37 om beskyttelse 

mot tortur og nedverdigende behandling og 28.2 om utøvelse av disiplin i skolen.»132  

 

Eksempelvis at vedkommende blir utsatt for smerte eller ubehag, vil være å anse som tortur. 

Smerte kan være både fysisk eller psykisk ubehag av forskjellig art, og kan oppleves ulikt fra 

person til person. Begrepet smerte defineres nærmere i en offentlig utredning fra 1999. 

«Smerte er en subjektiv opplevelse. Alle pasienters gleder og sorger virker inn på denne opp-

levelsen. I faglig sammenheng brukes begrepet smerte både om fysiske, psykiske, sosiale og 

åndelige plager og problemer. International Association for the Study of Pain (IASP) har de-

finert smerte på følgende måte: «Smerte er en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opple-

velse forbundet med vevsødeleggelse eller mulig vevsødeleggelse, eller beskrevet som en slik 

ødeleggelse.» Smerte kan også begrepsmessig få et annet innhold. Innen hospice brukes be-

grepet «helhetlig smerte». Begrepet fysisk smerte brukes i denne sammenheng om smerter og 

annet kroppslig ubehag som kvalme, tørste osv.»133 

 

Om hva som kan anses som tortur, se EMDs avgjørelse i Ciorap v. Moldova av 19. juni 2007, 

«som gjaldt tvangsmating av en sultestreikende fange av hensyn til hans helse. Domstolen 

fant at måten dette ble gjennomført på innebar tortur i henhold til konvensjonen.»134 

Det vil si at selv om det som påstås å gjøres (og faktisk er) i vedkommende persons beste in-

teresse, kan betegnes som tortur. 

                                                 

132 FAB 2008 – 2 Nyere utvikling i barneretten (knyttet til tolkningen av konvensjonens bestemmelser) s. 86 

133 NOU 1999: 2 (om helhetlig smerte) 

134 Møse/Aall, kommentarer til EMK art. 3(note 13) 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV8z2EARTz2E19
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV8z2EARTz2E37
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV8z2EARTz2E28
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«Om noe er «umenneskelig behandling», beror på en konkret vurdering og avhenger bl.a. av 

forholdets varighet, den fysiske eller psykiske virkning og, i noen saker, offerets kjønn, alder 

og helse mv.»135 At barn har krav på respekt for sin menneskelige verdighet og fysiske inte-

gritet – som Smith skriver om i tilknytning til fysisk avstraffelse som ledd i oppdragelsen – 

må tilsi at det ikke kan forsvares å la barn bli utsatt for behandling som er unødvendig og til 

plage.  

 

7.2.4 Rett til å bli hørt 

Barn har også etter barnekonvensjonen art. 12, rett til å bli hørt i saker som vedrører dem selv. 

Dette innebærer at foreldre også etter internasjonal rett har plikt til å høre hva barnet mener i 

avgjørelser om forhold som angår barnet. Bestemmelsen retter seg mot barn, både generelt 

(barn som en gruppe) og individuelt (det enkelte barn) og fremhever de voksnes plikt til å 

lytte til det de har å si. Det er ikke begrenset til bestemte situasjoner, jf. uttrykket «alle forhold 

som vedrører barnet». En vid tolkning av dette er ønskelig for å inkludere barnet så godt som 

mulig.136 Barnets synspunkter skal tillegges «behørig vekt», i samsvar med «dets alder og 

modenhet». Spørsmålet er videre hva som ligger i «behørig vekt», og hvilket vekt barnets 

mening har, sammenlignet med foreldrenes meninger og ønsker. For eksempel i en situasjon 

der barnet ikke ønsker ytterligere behandling, og foreldrene nekter å avslutte. «Behørig vekt» 

må bety en viss vekt, det skal være et viktig moment. Vekten vil variere og til en viss grad 

være avhengig av barnets alder og modenhet. Om barnets evne til å gjøre seg opp mening 

skriver Sandberg137 at barnets modenhet er en bedre indikasjon enn barnets alder på om barnet 

har forstått situasjonen og har hatt evne til å vurdere den på riktige premisser. Videre må bar-

nets forståelse og mulighet eller evne til å vurdere situasjonen være sentrale faktorer eller 

momenter ved vektleggingen av dets mening. Jo mer kompleks situasjonen eller den aktuelle 

saken er, desto mer vanskelig vil det kunne være for barnet å vurdere fornuftig. 

 

Lucy Smith skriver: «Etter mitt syn er det en svakhet at Barnekonvensjonen ikke gir barn rett 

til selvbestemmelse på visse områder når de har nådd en viss alder som er lavere enn den ge-

nerelle myndighetsalder, særlig i medisinske spørsmål. «Medical autonomy» er et begrep i 

                                                 

135 Møse/Aall, kommentarer til EMK art. 3 (note 14) 

136 FNs Barnekomités General Comments nr. 12 (2009) avsnitt 27 

137 Sandberg (2009) s. 74 
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mange europeiske land, og den er lavere enn myndighetsalderen. (…) Medisinske spørsmål er 

ekstremt personlige, og det er vanskelig å akseptere at foreldrene skal ha det avgjørende ord 

angående medisinsk behandling, spørsmål om prevensjon og abort, og andre medisinske 

spørsmål som gjelder unge mennesker som nærmer seg myndighetsalderen.»138 

 

 

7.3 Statens plikt til å beskytte barnet 

7.3.1 Lovgivning og andre tiltak 

Partene skal «så langt det er mulig» «sikre at barnet overlever og vokser opp», jf. barnekon-

vensjonen art. 6. «Bestemmelsen er fri for de forbeholdene en finner i SP art. 6 og EMK art. 

2, i stor grad fordi disse forbeholdene er uaktuelle for barn, men dette er også den eneste ret-

tigheten i barnekonvensjonen som omtales som ukrenkelig («inherent»).»139 Retten til livet er, 

som tidligere nevnt, iboende – som innebærer at den tilkommer enhver i kraft av å være 

«menneske». Høstmælingen kommenterer videre at statene har en «positiv forpliktelse til å 

sikre at barn vokser opp». Dette må da innebære at det må gis lovgivning som sikrer barn 

denne rettigheten, og videre at det føres tilsyn og kontroll med at lovgivningen etterleves.  

 

Det kan videre spørres i hvilken grad det kan anses som diskriminerende overfor barn at de 

ikke selv får bestemme over egen kropp i en så alvorlig situasjon. Altså om staten ikke opp-

fyller sin plikt til å beskytte barnet mot diskriminering, ved ikke å gi barn de samme rettighe-

ter som voksne. Etter BK art. 2 har staten plikt til å sikre at barn «beskyttes mot enhver form 

for diskriminering (…).» Dermed er spørsmålet om hvorvidt staten har plikt til positiv å gi lov 

om rett for også for døende barn til å kunne nekte livsforlengende behandling. «Diskrimine-

ring» - forstås som å bli behandlet annerledes uten noen «god» grunn. Diskriminering kan 

forekomme på to måter – der en blir behandlet annerledes når en skulle bli behandlet likt, og 

omvendt der en blir behandlet likt, der en skulle ha blitt behandlet annerledes. 

Høstmælingen mener at «retten til helse kan ses som en frihet, for eksempel frihet til selv å 

bestemme over egen kropp eller frihet fra tortur eller fra medisinsk eksperimentering.»140 

                                                 

138 FAB 2008-2 s. 88 

139 Høstmælingen, kommentarer til BK (note 6) 

140 Høstmælingen (2007) s. 302 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV6z2EARTz2E6
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV2z2EARTz2E2
http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19990521z2D30z2EV2z2EARTz2E2
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Dersom barnet har rett til helse, og det innebærer – som Høstmælingen skriver – frihet til å 

bestemme over egen kropp, har staten plikt til å gi lov som gir barn samme rettigheter som 

voksne til å nekte livsforlengende behandling i en gitt situasjon? 

Dersom barnet har en veloverveid og fast mening om dette, og forstår situasjonen og hva det 

innebærer å avslutte behandling, faller – som Sandberg skriver – begrunnelsen for foreldrenes 

bestemmelsesrett bort, slik at barnet dermed bør kunne bestemme selv.141 

Og det vil i utgangspunktet ikke være noe i veien for at barnet skal ha samme rettigheter – det 

vil uansett måtte bekreftes at pasientens ønske er gjennomtenkt og seriøst, jf. helsepersonel-

lets selvstendige vurdering. 

 

Etter art. 12 skal staten videre «garantere» barnet «retten til fritt å gi uttrykk for disse syns-

punkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i 

samsvar med dets alder og modenhet.» Forutsetningen ser ut til å være at barnet «er i stand til 

å danne seg egne synspunkter». 142 

Videre fremgår det av artikkelen nr. 2 at dette innebærer at barnet «gis anledning til å bli hørt 

i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjen-

nom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlings-

reglene i nasjonal rett.» Dermed har myndighetene et ansvar for å lovregulere saksbehand-

lingsreglene i saker som vedrører barn, og føre tilsyn med at disse blir overholdt.  

 

Etter BK art. 3 nr. 2 skal barnet sikres «den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for bar-

nets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger 

eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe 

alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål.» 

Dette understreker staten og myndighetenes plikter overfor barnet. Det vil si at dersom barnet 

ikke sikres denne beskyttelsen og omsorgen som er nødvendig for dets trivsel, har ikke staten 

oppfylt sine konvensjonsforpliktelser.143 Barneverntjenesten og dessuten helsepersonell som 

arbeider med barn, må antas å falle inn under nr. 3, som forplikter staten til å «sikre at de in-

stitusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de 

                                                 

141 Sandberg, kommentar til bl. § 33 (note 82) 

142 Jf. igjen Sandbergs kommentar knyttet til begrunnelsen for foreldrenes rett til å bestemme, jf. forrige note. 

143 Dette kommer jeg tilbake til i pkt. 7.3 om statens plikt til å beskytte barnet 
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standardene som er fastsatt av de kompetente myndigheter (…)». Dette betyr at myndighetene 

må forsikre seg om at barneverntjenestens ansatte og helsepersonell for øvrig følger de lovbe-

stemmelsene vi har om barnets rettigheter, og ivaretar disse på en god måte. Forutsetningen 

for at barneverntjenesten og helsetjenesten skal kunne fungere godt, er at myndighetene ska-

per lovgivning og etablerer slike standarder som de ansatte kan forholde seg til og anvende i 

sin yrkesutøvelse. 

 

Etter art. 37 har myndighetene plikt til å «skal sikre at a) intet barn utsettes for tortur eller 

annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Verken dødsstraff 

eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av 

personer under 18 år (…)» 

 

Høstmælingen skriver at «Art. 37 favner vidt, men grovt sett regulerer den tortur, dødsstraff, 

fengsling og annen frihetsberøvelse.»144 

Etter barnekomitéens General comment nr. 8 2006 fremgår det hva som kreves av medlems-

statene med tanke på tiltak. «Article 37 of the Convention requires States to ensure that “no 

child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or pu-

nishment”.  This is complemented and extended by article 19, which requires States to “take 

all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child 

from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, 

maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal 

guardian(s) or any other person who has the care of the child”.»   

Det fremheves videre i avsnitt 21 hvilke særskilte hensyn som gjør seg gjeldende i forhold til 

barns rettigheter: «(…) with the equal and inalienable rights of children to respect for their 

human dignity and physical integrity.  The distinct nature of children, their initial dependent 

and developmental state, their unique human potential as well as their vulnerability, all de-

mand the need for more, rather than less, legal and other protection from all forms of vio-

lence.»145 Det vil si at det må stilles strenge krav til myndighetene hva gjelder tiltak for å be-

skytte barna. 

 

                                                 

144 Høstmælingen, kommentarer til barnekonvensjonen note 37 

145 FNs barnekomités General Comment nr. 8 2006 avsnitt 18 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?grid=51739&terms_and=art.&sDest=gL19990521z2D30z2EV8#gL19990521z2D30z2EV8z2EARTz2E37
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7.3.2 Skranker for å gripe inn 

Om statens plikter kan imidlertid nevnes at en eventuell inngripen i foreldrenes omsorgsan-

svar- og rett, må vurderes opp mot andre hensyn. Av menneskerettskonvensjonen (EMK) art. 

8 fremgår det at staten ikke har rett til å gripe inn uten – da «enhver har rett til respekt for sitt 

privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse» - med mindre dette er «i samsvar 

med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn (…) for å beskytte helse eller moral, 

eller for å beskytte andres rettigheter og friheter». Det må altså vurderes om det er «nødven-

dig i et demokratisk samfunn», «for å beskytte helse eller moral» og/eller «for å beskytte and-

res rettigheter og friheter» - at staten ved barneverntjenesten griper inn i foreldrenes rett til 

respekt for familieliv, for å la et døende barn få slippe livsforlengende behandling. 

 

Utgangspunktet og hovedregelen fremgår av første setning i bestemmelsen. «Det skal ikke 

skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet (…)».  

«Art. 8 knesetter «rett til respekt» for privatliv osv. I dette ligger det i første rekke et vern mot 

inngrep fra myndighetenes side. Men her som ellers vil staten ha plikt til å sikre rettighetene, 

jf. note 2, dvs. ta positive skritt for å gjøre dem effektive. Hvor langt dette synspunkt rekker, 

må vurderes konkret.»146 

 

Dersom staten griper inn og dette omfattes av «art. 8 (1), blir resultatet likevel ikke krenkelse 

hvis det kan forsvares etter vilkårene etter unntaksklausulen i art. 8 (2): Inngrepet må være i 

samsvar med lov, nødvendig i et demokratisk samfunn og ivareta visse nærmere oppregnede 

formål («legitimate aims»).» 147 

Dersom vedtak treffes etter barnevernloven, vil dette være i samsvar med lov. «Vilkåret om at 

inngrep må være «nødvendig i et demokratisk samfunn» har ifølge praksis følgende elemen-

ter: Nødvendighetskriteriet innebærer at inngrepet må svare til et tvingende samfunnsmessig 

behov («a pressing social need»). Det er i første rekke statene som har ansvaret for å sikre 

konvensjonsrettighetene. De har dermed et skjønnsmessig spillerom («margin of apprecia-

tion»). Det er imidlertid ikke ubegrenset, idet konvensjonsorganet må avgjøre om et inngrep 

er for vidtgående. (…) Avgjørende blir etter dette om staten kan påvise at inngrepet tilsvarte 

et tvingende samfunnsmessig behov, om det stod i forhold til det legitime formål som skal 

                                                 

146 Møse/Aall/Noreide, kommentarer til EMK art. 8 note 68 

147 Møse/Aall/Noreide, kommentarer til EMK art. 8 note 68  
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ivaretas, og om de grunner som anføres av de nasjonale myndigheter er relevante og tilstrek-

kelige («relevant and sufficient»). For å ta standpunkt til om grunnene er tilstrekkelige, må 

man ta i betraktning offentlige interesser som er aktuelle i saken. 

Graden av skjønnsmessig spillerom er ikke identisk i forhold til de ulike legitime formål. In-

nen området for art. 10 er statene bedre i stand til å vurdere om inngrep er nødvendig for å 

beskytte moralen (et formål som er subjektivt og vekslende) enn i forhold til formål som er 

mer objektive (slik som domstolenes autoritet). 

Selv om det er enighet om disse prinsippene, viser erfaring at det ofte oppstår uenighet om 

hvilket resultat de fører til i enkeltsaker.» 

 

«For å beskytte andres rettigheter og friheter» er et av de legitime formål («legitime aims»). 

Staten er forpliktet til å beskytte barnet, dets rettigheter og friheter – som frihet fra tortur, rett 

til å bli hørt og eventuelt rett til å få slippe å få behandling som bare vil forlenge en allerede 

påbegynt smertefull og ubehagelig dødsprosess. Det må her foretas en avveining mellom vek-

ten av rettighetene til barnets foreldre og til barnet. Det blir spørsmål om hvilke rettigheter og 

interesser som skal gis forrang fremfor det andre, og hvem som har størst behov for vern. 

Akkurat denne problemstillingen tas opp i «Barnekonvensjonen» kapittel 8 om Barns rett til 

familie og omsorg, særlig om barnevernet. Elisabeth Gording Stang skriver her at; «De skran-

kene legalitetsprinsippet oppstiller når det gjelder hjemmelsgrunnlag for tvungne inngrep i 

familie- og privatlivet, er problematiske. Etter artikkel 3 nr. 2 har Norge påtatt seg «å sikre 

barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (…), og skal treffe alle 

egnede lovgivningsmisseige og administrative tiltak for dette formål». På bakgrunn av retten 

til omsorg i artikkel 3 nr. 2 og hensynet til barnets beste i artikkel 3 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 4, kan det være grunn til å stille spørsmål ved om Norge oppfyller barnekonvensjo-

nens krav når barnevernloven ikke gir barn med særlige behov for hjelp en ubetinget rett til 

slik hjelp. Det fremgår ikke av noen av barnekonvensjonens bestemmelser at hensynet til for-

eldrenes rett til beskyttelse mot inngrep i sitt familie- og privatliv skal kunne gå foran barnets 

behov for hjelp i konkrete situasjoner. Det er ikke dette som ligger i formuleringen i artikkel 3 

nr. 2 «… idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre …». Slike 

hensyn kan som hovedregel bare tas dersom de ikke kolliderer med hensynet til barnet; be-

stemmelsene i artiklene 3 nr. 2 og 3 nr. 1 må ses i sammenheng.»148 

                                                 

148 Stang (2012) s. 174 
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8 Oppsummering menneskerettslig vern 

Etter en gjennomgang av de konvensjonsbestemmelsene som kan være relevante for barns 

rettigheter i tilknytning til alvorlig sykdom eller skade, kan det oppsummeringsvis sies at 

konvensjonsvernet er noe med omfattende enn etter nasjonale bestemmelser. Men det kan 

vanskelig utledes noen klar rett for barnet til å få bestemme at behandling skal avsluttes på 

grunnlag av det som foreligger av bestemmelser og lovgivning per i dag. Til det er regelverket 

om dette for fragmentert og lite spesifisert. Altså er dette et lite regulert rettsområde – særskil-

te pasientrettigheter for barn eksisterer i teorien ikke. På den annen side, fremstår det som 

ganske klart at staten har omfattende plikter til å beskytte barnet og ivareta dets rettigheter og 

friheter. Og dersom det kan fastslås at et døende barn faktisk har en rett til å avgjøre spørsmå-

let om livsforlengende behandling – har staten åpenbart en plikt til å sikre denne rettigheten. 

På samme måte har staten ansvaret for å beskytte dersom en skulle komme frem til at et døen-

de svært lite barn, eller uten mulighet eller evne til å danne seg egne meninger, behov for vern 

mot «hensiktsløs» livsforlengende behandling. 
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9 Avsluttende bemerkninger  

Jeg mener det her er et behov for lovgivning konstruert for å klargjøre barns særegne behov 

og dermed rettigheter som pasienter. Nettopp deres sårbarhet knyttet til mangel på selvbe-

stemmelsesrett tilsier dette. Og slik reglene er og praktiseres nå, mener jeg at barnets rettighe-

ter ikke blir ivaretatt på tilstrekkelig måte. Det er for mange barn som lider fordi de som skul-

le beskytte dem kanskje ikke greier å ta avgjørelsene som er til barnets beste.  

 

Om dødshjelp skriver Høstmælingen følgende; 

"På den motsatte enden av skalaen finner man debatten om dødshjelp. Det kan hevdes at der-

som myndighetene tillater aktiv eller passiv dødshjelp, så bryter de samtidig retten til liv. Selv 

om dette isolert sett kan virke logisk, innebærer påstanden at man setter hele situasjonen på 

hodet: Menneskerettighetene er til for å beskytte individene mot overgrep fra statens myndig-

heter, ikke for å beskytte myndighetene mot individet. Så lenge handlingen i all hovedsak 

rammer enkeltindividet, og så lenge det foreligger tilstrekkelig sikre rutiner, vil det være 

vanskelig å si at dødshjelp bryter med retten til liv".149 

 

I en utredning om bedre beskyttelse av barns utvikling fra 2012 drøftes det blant annet styr-

king av barnevernet, skjerping av meldeplikt til barneverntjenesten og rettighetsfesting av 

barnevernloven. «Det bærende prinsipp i denne utviklingen, som også blir understreket i Bar-

neombudets innspill til utvalget, er Barnekonvensjonens formuleringer om at barnets beste 

skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Forestillingene om 

foreldrenes biologiske fortrinnsrett kan ha bremset erkjennelsen av barnets rettigheter. Når nå 

disse rettighetene er anerkjent, kan det åpnes opp for radikale endringer i holdninger som be-

fester barnets likeverd. Blant annet understreker Barneombudet betydningen av barnets kana-

ler for klagemuligheter. I Barneombudets videre anførsler går det som en rød tråd at styrking 

av barnevernet, skjerping av meldeplikt til barnevernet, døgnvakter i kommunene, formidling 

av kunnskap om barnevern og egne rettigheter til barn må ende opp i en konklusjon om et 

rettighetsbasert barnevern. "Rettighetsfesting av barnevernloven vil også gi et viktig politisk 

signal. Det vil gjenspeile utviklingen i synet på barnet som eget individ med egne interesser, 

                                                 

149 Høstmælingen (2007) s. 143 
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og med det synliggjøre barnets perspektiv. Dette vil igjen kunne fungere som katalysator for 

en fremtidig diskusjon om hvorvidt barnet skal ha en selvstendig partsrolle i saker hvor det er 

eller kan tenkes å være motstrid eller konflikt mellom barnets grunnleggende interesser og 

foreldrenes rettigheter." Det råder ingen tvil om at foreldrene er de viktigste personene i bar-

nas liv for omsorg og beskyttelse, og at andre instanser og aktører må forholde seg subsidiært 

til familien og hjemmet. Balansen handler om å innskrenke foreldres muligheter til å misbru-

ke sine rettigheter og sin makt i kraft av voksenrollen, og dermed forhindre at barn lever un-

der uakseptable og utviklingshemmende forhold.»150 

 

Smith bemerker avslutningsvis om barnets beste at for «(…) jurister vil det være en viktig 

oppgave å bidra til å fastlegge det nærmere innhold av prinsippet på forskjellige områder, og 

derved styrke barns rettigheter, men også hindre at prinsippet blir misbrukt og svekket.»151 

 

Jeg håper at noe av det jeg har pekt på i denne oppgaven kan være et lite slikt bidrag.  

 

                                                 

150 NOU 2012:5 (pkt. 13.1) 

151 FAB 2008-2 s. 93 
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