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Sammendrag 
 

Bakgrunn: 
Loven pålegger norske leger å vurdere samtykkekompetanse før iverksetting av et medisinsk 

tiltak. Imidlertid finnes det ingen norske retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres. 

Fremgangsmåtene varierer og mange opplever slike vurderinger som en utfordring. Dette 

synliggjør et behov for en retningslinje eller et hjelpemiddel. På bakgrunn av dette foreslår vi 

innføringen av et slikt hjelpemiddel som et tillegg til klinisk skjønn, for å øke kvaliteten på 

samtykkekompetansevurderingen. 

 

Kunnskapsgrunnlag: 

Samtykkekompetanse er nødvendig for at det skal kunne foreligge et gyldig samtykke. Dette 

begrunnes i medisinsk etikk og norsk lovgivning. Kunnskapsgrunnlaget er under utvikling, 

men blant de ulike verktøyene som finnes for å vurdere samtykkekompetanse anbefales ACE- 

Aid to Capacity Evaluation. MMSE regnes ikke som egnet til å vurdere pasienters 

samtykkekompetanse. 

 

Dagens praksis: 
Prosjektet er knyttet til geriatrisk avdeling på Lovisenberg sykehus. Kollegialt samarbeid er 

grunnsteinen i vurderingen, og en vurdering gjøres først og fremst når pasienten takker nei til 

et nødvendig tiltak. 

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer: 
Vi ønsker å implementere ACE som et hjelpemiddel til samtykkekompetansevurdering, når 

det foreligger mistanke om manglende samtykkekompetanse. Innføringsperioden går over 

seks måneder. Tiltaket har et primært mål; å øke kvaliteten på vurderinger av 

samtykkekompetanse, og et sekundært mål; at antallet samtykkekompetansevurderinger økes, 

slik at flere med manglende samtykkekompetanse fanges opp. Vi foreslår to 

kvalitetsindikatorer for å måle kvalitetsforbedring i tråd med både det primære og det 

sekundære målet.  

 

Ledelse, prosess og organisering: 

Prosjektet forankres i ledelsen, og det nedsettes en tverrfaglig gruppe som får ansvaret for 

implementeringen av ACE-skjemaet. Prosessen er tenkt organisert via en PUKK-sirkel. 

Resultatene fra prosjektet bør kunne publiseres og bidra til utforming av en norsk 

retningslinje for vurdering av samtykkekompetanse. 

 

Konklusjon: 

Innføring av ACE-skjema kan bidra til å øke kvaliteten på samtykkekompetansevurderingen 

og til at flere med manglende samtykkekompetanse fanges opp. Vi ser for oss at innføringen 

ikke medfører store kostnader, og at tidsbruken står i forhold til hvilke konsekvenser en 

samtykkekompetansevurdering har for pasienten. Det tilrådes derfor at prosjektet 

gjennomføres. 
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1. Innledning 
 

Helsehjelp kan bare gis med pasientens informerte samtykke (1), og vurdering av 

samtykkekompetanse er dermed nødvendig for å sikre selvbestemmelsesrett hva angår eget 

liv og helse. Ettersom det per i dag ikke finnes noen norsk retningslinje for når og hvordan 

dette skal gjøres, er det tilsynelatende et behov for et hjelpemiddel som kan gjøre denne 

vurderingen enklere og sikrere for både pasient og helsepersonell.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 
 

Å avgjøre hvorvidt en pasient er samtykkekompetent eller ikke, er en aktuell problemstilling 

for de fleste leger. Hvordan man skal gjennomføre en slik vurdering, når den skal gjøres og 

på hvilke pasienter er en stadig utfordring. Et medisinsk samtykke er ikke permanent, men 

forholder seg til én aktuell intervensjon. Således er den tidsbegrenset og det vil være 

nødvendig å gjøre en vurdering på nytt ved et senere medisinsk tiltak.   

 

En systematisk oversiktsartikkel i JAMA (2) viste at 26 % av inneliggende pasienter på 

medisinske avdelinger manglet samtykkekompetanse til en gitt intervensjon og at legene bare 

fanget opp 42 % av disse. Dette betyr at 58 % av pasientene som manglet 

samtykkekompetanse ikke ble oppdaget. Til gjengjeld hadde klinikerne som regel rett når de 

konkluderte med at pasienten manglet samtykkekompetanse. Vår erfaring fra klinisk praksis 

både i primær- og spesialisthelsetjenesten er at samtykkekompetansevurderinger først og 

fremst foretas i de situasjoner der pasienten nekter behandling og dermed vil mange uten 

samtykkekompetanse lett kunne overses. Vi har også erfart, med bekreftelse fra 

allmennpraktikerkollegaer (Kragerø Legesenter, pers.komm.), at klinikere ofte mangler 

nødvendig informasjon og kunnskap for å kunne gjøre gode 

samtykkekompetansevurderinger. Basert på møter med legene på geriatrisk avdeling, 

Lovisenberg sykehus, fikk vi inntrykk av at det foreligger et behov for en retningslinje eller et 

hjelpemiddel for håndtering av situasjoner der det er snakk om vurdering av 

samtykkekompetanse.  

 

1.2 Mål for prosjektet 
 

Det er grunn til å tro at samtykkekompetansevurdering gjøres for sjeldent i forhold til antatt 

forekomst av manglende samtykkekompetanse, og at det er utfordringer knyttet til selve 

utførelsen av vurderingen. Derfor ønsket vi å se nærmere på om det finnes et verktøy eller 

hjelpemiddel som kan gjøre samtykkekompetansevurderinger enklere og sikrere. Innføringen 

av et slikt hjelpemiddel ved en sykehusavdeling vil samtidig kunne øke oppmerksomheten 

rundt temaet og føre til at flere fanges opp. Dette tiltaket har således et primært mål: å øke 

kvaliteten på vurderinger av samtykkekompetanse, og et sekundært mål: at antallet 

samtykkekompetansevurderinger økes, slik at flere med manglende samtykkekompetanse 

fanges opp. 
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2. Kunnskapsgrunnlag 
 

2.1 Samtykkekompetanse fra et etisk perspektiv 

 

«Samtykkekompetanse er en del av det som skal til for å ha et gyldig samtykke. Et gyldig 

samtykke innebærer informasjon, frivillighet og samtykkekompetanse. Dette ligger til grunn 

for alle medisinske intervensjoner. Uten gyldig samtykke risikerer man at behandling settes i 

gang på feil grunnlag hvor pasienten egentlig ikke er klar over risiko, bivirkninger og 

konsekvenser» (Foredrag, Reidar Pedersen ved det medisinske fakultet, UiO 2014). 

 

Hvorfor skal samtykkekompetanse vurderes? I den medisinske etikken står spesielt fire 

prinsipper sentralt (3) - respekt for pasientens autonomi, velgjørenhet, ikke skade og 

rettferdighet. En vurdering av samtykkekompetanse vil være av betydning for å kunne 

vektlegge disse prinsippene riktig i en gitt situasjon. 

 

For at man skal kunne vurdere samtykkekompetanse er det nødvendig at pasienten har fått 

god nok informasjon om den situasjonen samtykket skal vurderes i forhold til. "God nok 

informasjon" innebærer at informasjonen er tilpasset pasientens forutsetninger for å forstå 

innholdet - mentalt nivå, erfaringsbakgrunn, språk og hørsel. Når informasjonen er gitt, bør 

en samtykkekompetansevurdering belyse følgende områder hos pasienten (3): 

- Evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp. 

- Evnen til å anerkjenne denne informasjonen i sin egen situasjon. 

- Evnen til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av de ulike 

 behandlingsalternativene. 

- Evnen til å uttrykke et valg (verbalt eller non-verbalt). 

 

Alle pasienter over 16 år skal vurderes for samtykkekompetanse, inkludert demente, psykisk 

syke og psykisk utviklingshemmede. Det er ingen automatikk i at kognitivt svekkede eller 

personer med alvorlige sinnslidelser mangler samtykkekompetanse, ettersom denne alltid er 

tids- og situasjonsbetinget. En pasients samtykke gjelder kun for den aktuelle situasjonen på 

det aktuelle tidspunkt, og ulike situasjoner krever ulik evne til å forstå, anerkjenne, resonnere 

og ta et valg. Dermed vil en pasient kunne være samtykkekompetent i en type spørsmål eller 

situasjon (f. eks penicillin mot pneumoni), men ikke i en annen (komplisert kreftbehandling). 

Pasienten har også mulighet til å trekke sitt samtykke tilbake. Derfor skal 

samtykkekompetanse vurderes fortløpende og på ny ved enhver situasjon der det skal tas valg 

om pasientens liv og helse. 

 

2.2 Samtykkekompetanse fra et juridisk perspektiv 
 

Helsehjelp er en del av statens tjenester til borgerne der man i utgangspunktet står helt fritt til 

å velge å ta imot den hjelpen som tilbys. Helsehjelp står i en særstilling, fordi det omhandler 

den helt grunnleggende retten til å bestemme over egen kropp og helse. Denne 

selvbestemmelsesretten er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven (1) (heretter kalt pasrl) 

§ 4-1: "Helsehjelp kan i utgangspunktet bare gis med pasientens (informerte) samtykke." For 

å yte helsehjelp til en pasient som ikke samtykker, kreves hjemmel i lov. Medisinske inngrep 

som foretas uten samtykke vil, med mindre det finnes en lovbestemmelse som forankrer 

inngrepet, kunne straffes som en legemskrenkelse etter straffeloven kapittel 22. 
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Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 angir reglene for hvem som er kompetente til å 

samtykke til helsehjelp og legger grunnlaget for hvorfor samtykkekompetanse må vurderes. 

 

Pasrl § 4-3 Hvem som har samtykkekompetanse 

Rett til å samtykke til helsehjelp har: 

a) personer over 18 år, med mindre annet følger av § 4-7 eller annen særlig   

 lovbestemmelse, og 

b) personer mellom 16 og 18 år, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller 

av tiltakets art. 

 

Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske 

eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i 

stand til å forstå hva samtykket omfatter. 

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

annet ledd. Helsepersonellet skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og 

erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til 

helsehjelp, jf. § 3-5. 

 Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og 

skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. 

Mangler pasienten nærmeste pårørende, skal avgjørelsen legges frem for annet kvalifisert 

helsepersonell. 

 Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser hos personer som mangler 

samtykkekompetanse etter annet ledd og som har eller antas å ha en alvorlig sinnslidelse 

eller motsetter seg helsehjelpen, kan bare skje med hjemmel i psykisk helsevernloven kapittel 

3. 

 

Flere andre paragrafer i pasrl nødvendiggjør vurdering av samtykkekompetanse. Blant annet 

gjelder dette pasientens rett til medvirkning, pasrl § 3-1, informasjon til pasientens nærmeste 

pårørende, pasrl § 3-3, informasjon når pasienten er mindreårig, pasrl § 3-4, rett til innsyn i 

journal, pasrl § 5-1 og dokumentasjon- pasientjournalforskriften § 8 c) og j). Lovverket sier 

imidlertid lite om hvilke elementer som skal inngå i en samtykkekompetansevurdering og 

tillater dermed i stor grad bruk av klinisk skjønn. 

 

Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse og man anser den medisinske hjelpen som 

helt nødvendig, kan det fattes vedtak om helsehjelp uten samtykke etter pasrl kap 4A. 

Formålet med dette kapittelet er å sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler 

samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen, samt å forebygge og redusere 

bruken av tvang, jfr. pasrl. § 4A-1. 

 

Det må understrekes at det som omtales i dette avsnittet er det juridiske rammeverket for 

medisinsk samtykkekompetanse og at denne må skilles fra en generell juridisk 

samtykkekompetanse. 

 

2.3 Diagnostiske verktøy for å vurdere samtykkekompetanse 

2.3.1 PICO-spørsmål 

For å undersøke hvilket verktøy som egner seg best til å vurdere en pasients 

samtykkekompetanse, ble følgende PICO- spørsmål satt opp: 



8 
 

Populasjon: Voksne somatiske pasienter uten psykiatrisk komorbiditet. 

Intervensjon: Diagnostisk verktøy for å vurdere samtykkekompetanse til en spesifikk 

behandling/intervensjon (ikke til forskning). 

Kontroll: Samtykkekompetansevurdering gjennom intervju av pasient med et 

ekspertpanel/rettspsykiater (gullstandard). 

Utfall:  Sensitivitet og spesifisitet. 

 

2.3.2 Søkestrategi 

Det ble utført et systematisk søk i McMaster Plus via Helsebiblioteket, hvor følgende søkeord 

og kombinasjoner ble benyttet: «Decision-making capacity», «decision-making 

competency», «capacity consent treatment», «competency consent treatment». Alle de 

forutgående ble i tillegg kombinert med søkeordene «tool», «assessment» og «instrument». 

I utgangspunktet inkluderte vi alle artikler som omhandler diagnostiske verktøy for å vurdere 

samtykkekompetanse til medisinsk behandling, blant pasienter uten betydelig psykiatrisk 

sykdom. 

Vi fikk et treff øverst i pyramiden i form av en retningslinje på UpToDate (4). I tillegg fant vi 

en oppsummert oversikt via ACP Journal club (5), som i sin helhet er basert på en 

systematisk oversikt fra JAMA (2). Disse tre artiklene valgte vi å vurdere nærmere, blant 

annet ved hjelp av sjekklister fra KLoK-sidene (6). 

Søket ga også flere treff lenger nede i pyramiden, men ingen av disse artiklene vurderer 

etablerte verktøy opp imot en gullstandard og kun en av dem vurderer etablerte verktøy i mot 

hverandre (7). De andre gir generelle retningslinjer om hvordan vurdering av 

samtykkekompetanse skal gjennomføres og/eller lanserer en ny modell. Ettersom disse 

artiklene er av dårligere kvalitet og ikke besvarer vårt PICO-spørsmål, valgte vi å fokusere på 

de tre førstnevnte. 

2.3.3 UpToDate retningslinje: «Assessment of decision-making capacity in adults» (4) 

Det kommer noenlunde klart frem hvem retningslinjen er rettet mot, nemlig vurdering av 

samtykkekompetanse hos voksne personer. Det spesifiseres videre ulike kliniske situasjoner 

og pasientgrupper som er spesielt aktuelle for en slik vurdering. Herunder faller blant annet 

pasienter med nedsatt kognitiv kapasitet, pasienter med traumatisk hjerneskade, pasienter 

med nevrodegenerativ sykdom, samt eldre og inneliggende sykehuspasienter (4). Forfatterne 

har gjort rede for eventuelle interessekonflikter. Det kommer ikke så godt frem hvordan 

dataene er innhentet og vurdert, selv om det foreligger en fyldig referanseliste. En svakhet 

ved retningslinjen er at anbefalingene ikke er graderte og at det ikke spesifiseres hvilket 

verktøy som blir anbefalt brukt. Men det er samsvar mellom den innhentede informasjonen 

og anbefalingene, og retningslinjen er nylig oppdatert. 

Retningslinjen gjennomgår generelle aspekter ved vurdering av samtykkekompetanse som i 

stor grad er forenlig med den informasjonen vi tidligere har sitert fra NEL i kapittel 2.1 (3). 

Den understreker at samtykkekompetanse må foreligge for at pasienten skal kunne gi et 

gyldig samtykke, at kompetansen er uavhengig av diagnose, at den varierer med tid og 

situasjon og at den derfor må vurderes fortløpende (4).  

I tråd med NEL-artikkelen (3) anbefaler UpToDate at man vurderer pasientens evne til å 

forstå informasjonen, anerkjenne informasjonen, resonnere rundt informasjonen og uttrykke 
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et valg. Den anbefaler at det stilles åpne spørsmål i et semi-strukturert intervju og at dette er 

sentrert rundt det valget pasienten står overfor. Dette er å foretrekke fremfor kliniske 

vignetter, hvor pasienten er ment å ta stilling til en hypotetisk situasjon. Diagnostiske verktøy 

kan bedre vurderingene betraktelig, men vil ikke kunne erstatte en klinisk vurdering. Det 

frarådes generelt å anvende kognitive tester for å vurdere samtykkekompetanse. MMSE 

korrelerer for eksempel best med pasientens samtykkekompetanse ved høye og lave score, 

<16 eller >24 av 30 poeng, mens det i midtsjiktet er betydelig usikkerhet. I tillegg må 

informasjonen fra intervjuet integreres med andre pasientdata, for eksempel 

komparentopplysninger, før man gjør en helhetlig vurdering (4).  

2.3.4 Oppsummert oversikt og systematisk oversikt 

Den oppsummerte oversikten: «Several instruments are accurate for evaluating patient 

capacity for medical treatment decision-making» (5) bygger kun på én enkelt systematisk 

oversikt; «Does this patient have decision-making capacity?» (2). Derfor har vi valgt å 

vurdere dem samlet. 

Målet for den systematiske oversikten er klart definert: «å kunne gi klinikere en guide til å 

velge et valid, reliabelt og klinisk brukbart verktøy for å kunne vurdere og dokumentere 

manglende samtykkekompetanse blant sine egne pasienter» (2). Målpopulasjonen kommer 

også godt frem; medisinske pasienter uten signifikant psykiatrisk komorbiditet. Hele 

datautvelgelsen er godt dokumentert, relevante databaser er gjennomsøkt og kvaliteten til de 

ulike artiklene er blitt vurdert av to uavhengige forfattere. Kun engelske artikler er blitt 

inkludert og alle artikler som involverer pasienter med psykiatriske lidelser er ekskludert. 

Totalt er 43 studier inkludert. Utfallsverdier er beregnet for sensitivitet, spesifisitet og 

likehood ratios (LR) til de ulike testene. 

Den oppsummerte oversikten lister de ulike verktøyenes testegenskaper. Av ni tester har kun 

fire en +LR > 5 og –LR < 0,25. Disse er; ACE - Aid to capacity evaluation (vedlegg 1), 

HCAT - Hopkins competency assessment tool, Fazel questionnaire og UTD - Understanding 

treatment disclosure.  

 ACE: Sensitivitet 81% (95% KI 68-94), spesifisitet 90% (95% KI 83-98), +LR 8,5 og 

-LR 0,21.  

 HCAT: Sensitivitet 100% (95% KI 81-100), spesifisitet 100% (95% KI 89-100), +LR 

54 og -LR 0.  

 Fazel questionnaire: Sensitivitet 94% (95% KI 88-100), spesifisitet 90% (95% KI 85-

95), +LR 9,4 og -LR 0,07.  

 UTD: Sensitivitet 86% (95% KI 74-99), spesifisitet 86% (95% KI 71-100), +LR 6 og 

-LR 0,16 (2). 

 

Blant disse validerte verktøyene har ACE tilsynelatende ikke de beste testegenskapene. 

Basert på en rekke tilleggskriterier anbefaler like fullt både den oppsummerte oversikten og 

den systematiske oversikten ACE ved vurdering av samtykkekompetanse. Første kriterium er 

at testen skal kunne gjennomføres i løpet av en vanlig konsultasjon, og dermed blir Fazel, 

som er beregnet til å ta over 30 min, mindre egnet. HCAT har påfallende gode testresultater, 

men er testet på færre pasienter enn ACE og forfatterne stiller seg noe kritisk til studiens 

design og hvorvidt disse resultatene vil kunne reproduseres. Den største innvendingen mot 

HCAT er dog at den er vignettbasert, altså at pasienten tar stilling til en tenkt situasjon, i 

motsetning til ACE som tar utgangspunkt i pasientens faktiske situasjon. UTD tar også 

utgangspunkt i pasientens situasjon, men vurderer ikke alle de fire aspektene ved 
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samtykkekompetanse. ACE kan hentes gratis ut på internett og er det eneste verktøyet som 

inneholder en egen opplæringsmodul. Testen er beregnet til å ta maksimalt 10-20 minutter, 

tar utgangspunkt i pasientens valgsituasjon og vurderer alle de fire aspektene ved 

samtykkekompetanse. Verktøyet MacCAT-T som trekkes frem ellers i litteraturen er 

ekskludert i denne oversikten fordi det ikke er testet mot en gullstandard. Det påpekes til slutt 

at det er behov for mer systematisk evaluering av instrumentene, men at ACE foreløpig kan 

anbefales som best egnet ved vurdering av samtykkekompetanse (2).  

2.4 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

 
Vurdering av samtykkekompetanse er nødvendig for å kunne veie de etiske prinsippene om 

autonomi og velgjørenhet mot hverandre i en gitt situasjon. I Norge er legene lovpålagt å 

gjøre slike vurderinger før behandling iverksettes, men fremgangsmåten overlates til det 

kliniske skjønn. Det hersker imidlertid konsensus internasjonalt om at man skal vurdere 

pasientens evne til å forstå informasjonen, anerkjenne informasjonen, resonnere rundt 

informasjonen og uttrykke et valg (2-4). Samtykkekompetanse er uavhengig av diagnose, 

varierer med tid og situasjon og bør derfor vurderes fortløpende (2, 4, 8). MMSE regnes som 

ikke egnet til å vurdere pasienters samtykkekompetanse (2, 4). Blant de ulike verktøyene som 

finnes for å vurdere samtykkekompetanse anbefales ACE - Aid to Capacity Evaluation, 

ettersom det: 1. Har gode testegenskaper. 2. Tar kort tid. 3. Vurderer alle de fire aspektene 

ved samtykkekompetanse. 4. Tar utgangspunkt i pasientens spesifikke situasjon. 5. Er gratis 

og lett tilgjengelig på internett og 6. Inkluderer en opplæringsmodul (2, 5). I tillegg kan det 

nevnes at det er det eneste hjelpemiddelet som er oversatt til norsk (vedlegg 1).  Den 

norskspråklige versjonen er foreløpig ikke validert. Andre forbehold er at ACE er et 

kvalitativt redskap, hvor det ikke gis poengscore og hvor det ikke er en klar «cut-off» for 

manglende samtykkekompetanse. Skjemaet vekter heller ikke de fire aspektene ved 

samtykkekompetanse mot hverandre. Det egner seg derfor dårlig til screening og bør 

anvendes i situasjoner hvor det allerede foreligger mistanke om manglende 

samtykkekompetanse. ACE er testet på en kanadisk populasjon (9) og man vil i 

utgangspunktet kunne anta at manglende samtykkekompetanse forekommer med samme 

prevalens her i Norge. Videre er de sosiokulturelle forholdene såpass like at vi har gode 

forutsetninger for å kunne forstå, ta i bruk og nyttiggjøre oss av et verktøy som er utviklet for 

bruk på Canadiske pasienter. Til slutt må det understrekes at ACE kun er et hjelpemiddel i 

den kliniske vurderingen som behandlende lege må gjennomføre.  
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3. Kartlegging av praksis på geriatrisk avdeling, Lovisenberg 

sykehus 
 

Prosjektet knyttes til geriatrisk avdeling på Lovisenberg sykehus. Ettersom målet er 

kvalitetsforbedring, ble det nødvendig å få god oversikt over allerede eksisterende praksis. Vi 

formulerte derfor noen sentrale spørsmål og fikk drøftet disse med fem leger og en 

avdelingssykepleier. I etterkant har vi hatt jevnlig kontakt med avdelingsoverlegen for 

utfyllende informasjon og klarhet rundt dagens praksis.  

3.1 Samtykkekompetansevurdering - På hvem og når? 
 

Per dags dato foreligger det ingen retningslinjer eller prosedyrer på sykehuset for vurdering 

av samtykkekompetanse. Legene tar daglig stilling til om det foreligger behov for en slik 

vurdering. En grundig samtykkekompetansevurdering gjøres først og fremst i situasjoner der 

pasienten avslår et tiltak legen mener er viktig og hvor man får et inntrykk av at «pasienten 

ikke forstår sitt eget beste». I slike tilfeller hersker det tilstrekkelig tvil om pasientens 

samtykkekompetanse til at legen vil følge dette opp med en vurdering. Dersom pasienten 

samtykker vil det som oftest ikke gjøres en samtykkekompetansevurdering, da dette oppfattes 

som å skape unødvendige problemer.  

3.2 Fremgangsmåte 
 

Det foreligger ingen konsensus for samtykkekompetansevurdering og alle legene har sin egen 

fremgangsmåte. Noen trinn i denne prosessen er imidlertid ganske like for alle. Det var 

enighet om å unngå samtykkekompetansevurderinger i akutte situasjoner og heller 

gjennomføre disse i rolige, stabile faser.  

 

Dersom pasienten nekter igangsetting av et relevant tiltak, vil man primært forsøke å overtale 

vedkommende til å endre mening. Pårørende brukes også ofte til dette. Ved fortsatt nekt vil 

legen prøve å kartlegge situasjonen ytterligere ved å snakke med pårørende og andre 

helsekontakter om forholdene før pasienten kom til avdelingen. Legene mente at det er viktig 

å ha et godt innblikk i pasientens funksjon og sykdomsutvikling for å kunne vurdere 

samtykkekompetanse. Vurderinger gjort på poliklinikk eller av alderspsykiatriske team ved 

tidligere anledninger, hvor det er påvist en form for demens eller lignende, vil ha påvirkning 

på legens vurdering. I tillegg involveres ergoterapeut/fysioterapeut/alderspsykiatrisk team for 

å gjøre en ny vurdering.  

 

Noen av legene bruker MMSE og andre kognitive tester som indikasjon på manglende 

samtykkekompetanse, men presiserte at dette gjaldt ved svært lav score. Samtidig nevnte 

personalet at de var forsiktige med dette, for eksempel med tanke på frontallappsdemens der 

MMSE-score kan være normal, men samtykkekompetansen ikke er til stede. MMSE blir også 

av og til brukt i akuttsituasjoner for å få et øyeblikksbilde av tilstanden. Testsvaret kan da 

ikke regnes som beskrivende for pasientens normale kognitive funksjon. Vanligvis kontaktes 

ergoterapeut eller fysioterapeut hvis man trenger en akutt kognitiv screening.  

Dersom legen fortsatt er i tvil, vil man kontakte kollegaer for en «second opinion». 

Samtykkekompetansevurderingen for den bestemte situasjonen bygger derfor i stor grad på 

kollegialt og tverrfaglig samarbeid. Legene var opptatt av at hver pasient må vurderes 
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individuelt og at det ikke finnes en klar «cut-off» for når man er samtykkekompetent eller 

ikke. En helhetlig klinisk vurdering av situasjonen er viktig.  

3.3 Dokumentasjon 
 

Legene dokumenterer i journalen at en samtykkekompetansevurdering er foretatt. 

Dokumentasjonen består av hva legen har kommet frem til og hva denne beslutningen er 

basert på. Som regel beskrives også pasientens tilstand ved ankomst til sykehuset og hvordan 

denne har utviklet seg på post. Dersom det er brukt kollegaer i avgjørelsen, dokumenteres 

også deres synspunkter. Det blir ikke brukt noen spesielle skjemaer for dokumentasjon. Hvis 

det settes i gang tiltak med hjemmel i pasrl kapittel 4A, noteres det på hvilket grunnlag man 

fatter vedtaket og hvorfor man bruker tvang. 

3.4 Vanskelige situasjoner 
 

Ved tilfeller der det foreligger dårlig språkfunksjon og språkforståelse, er det vanskelig å 

vurdere samtykkekompetanse. Dette vil eksempelvis dreie seg om slagpasienter eller 

innvandrere med dårlige norskkunnskaper. En situasjon som forekommer hyppig er at legen 

ønsker å skrive ut pasienten til et annet omsorgsnivå enn det pasienten selv ønsker. Dette kan 

gjelde utskrivelse til sykehjem, hvor pasienten selv ønsker å reise hjem. 

Samtykkekompetansevurderingen vil da ha som mål å kartlegge om pasienten er i stand til å 

følge opp sin egen helsesituasjon. Gjennomføringen av en samtykkekompetansevurdering 

kan oppleves som ubehagelig og enkelte spørsmål kan gjøre pasienter sinte. Det er alltid tøft 

å gå imot pasientens vilje selv om denne ikke er samtykkekompetent.  

3.5 Egen tilfredshet med dagens praksis 
 

Med tanke på avdelingens ressursgrunnlag, synes legene at måten de gjennomfører 

samtykkekompetansevurderinger på fungerer relativt godt og de føler seg trygge på sine 

beslutninger. Det er et godt tverrfaglig og kollegialt samarbeid på avdelingen. Samtidig 

indikerte legene at det kan være behov for økt kunnskapsforståelse og bedret praksis. 

Samtykkekompetanse oppleves som et uoversiktlig område, hvor klinisk skjønn tillegges 

betydelig vekt, med påfølgende stort ansvar.  

3.6 Positiv innstilling til et standardisert hjelpemiddel 
 

Legene var ikke klar over at det eksisterer et skjema på norsk til hjelp i 

samtykkekompetansevurdering. De var enige om at et standardisert verktøy vil være en klar 

forbedring og til god hjelp. Et hjelpemiddel vil skape økt refleksjon rundt 

samtykkekompetanse og dermed gjøre vurderingen enklere og tryggere. De understreket at 

det er essensielt at hjelpemiddelet er godt og lett å bruke. Vi forhørte oss om det var 

pasientgrupper som tiltaket kunne rettes spesielt mot i innføringsperioden, men legene var av 

den oppfatning at ACE ville være gunstig som en del av samtykkekompetansevurdering på 

generell basis. Videre ønsket de at det også burde implementeres i andre avdelinger og at alle, 

både leger og sykepleiere, bør kjenne til det. Sistnevnte gruppe tilbringer ofte mer tid med 

pasienten og vil være sentrale i prosessen med å registrere en eventuell tvil om 

samtykkekompetanse.  
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3.7 Oppsummering av dagens praksis 
 

1. Det finnes ingen retningslinjer eller prosedyrer på sykehuset for vurdering av 

 samtykkekompetanse.  

2. Samtykkekompetansevurderinger gjøres først og fremst når pasientene takker nei til et 

tiltak legene mener er viktig.  

3. Legene har sine egne metoder for å gjennomføre samtykkekompetansevurderinger. 

Men tverrfaglig og kollegialt samarbeid er grunnsteinen i vurderingen. MMSE og 

kognitive tester brukes som hjelpemidler. 

4. Det er et behov for forbedring av praksis og et hjelpemiddel hadde øket fokus rundt 

og styrket kvaliteten på samtykkekompetansevurderingen.  

3.8 Flytskjema 
 

For å belyse dagens praksis, ved geriatrisk avdeling på Lovisenberg sykehus, har vi tegnet et 

flytskjema. Det må understrekes at hver pasient er forskjellig, med ulike sykehistorier og at 

fremgangsmåten derfor vil variere. Dette er imidlertid en illustrasjon av den generelle 

metoden ved vurdering av samtykkekompetanse. Skjemaets utgangspunkt er at det foreligger 

en valgsituasjon hvor en pasient får tilbud om et gitt tiltak.  
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3.9 Fiskebensdiagram 
 

Ved å samholde kunnskapsgrunnlaget med kartleggingsarbeidet, kan vi identifisere to 

hovedutfordringer med dagens praksis. Den første er at vurderingene ikke gjøres på en 

standardisert og kvalitetssikret måte og at det er knyttet usikkerhet til fremgangsmåten. Den 

andre er at samtykkekompetansevurderinger gjøres for sjelden og at man potensielt sett går 

glipp av pasienter med manglende samtykkekompetanse. Mulige årsaker til begge disse 

utfordringene er illustrert med dette fiskebensdiagrammet.  
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4. Tiltak og kvalitetsindikatorer 

4.1 Tiltak 
 

Vårt tiltak er å implementere ACE som et hjelpemiddel i vurderinger av 

samtykkekompetanse på geriatrisk avdeling, Lovisenberg sykehus. Tiltaket skal kunne 

benyttes på alle inneliggende på avdelingen, der det foreligger tvil om samtykkekompetanse 

før en medisinsk intervensjon.  Implementeringsperioden går over seks måneder. Tiltaket er 

verken kostbart eller spesielt tidkrevende og møtte positiv respons fra legene på Lovisenberg. 

Dette tiltaket vil og svare på utfordringer skissert i del 3.4. 

Innføringen av ACE har et primært mål: å øke kvaliteten på vurderinger av 

samtykkekompetanse. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget har vi konkludert med at ACE er 

det beste tilgjengelige hjelpemiddelet. Det foreligger på norsk, blir undervist i ved det 

medisinske fakultet, UiO, og er allerede i bruk ved flere sykehjem i Oslo kommune. Det vil 

også bli anbefalt som eneste hjelpemiddel for samtykkekompetansevurdering ved kirurgisk 

avdeling, A-hus (Jørgen Dahlberg, pers.komm.).  

Videre har innføringen av ACE et sekundært mål: at antallet samtykkekompetanse-

vurderinger økes, slik at flere med manglende samtykkekompetanse fanges opp. Vi har valgt 

dette målet fordi internasjonale studier (2) viser at et stort antall pasienter med manglende 

samtykkekompetanse ikke oppdages. Vår intervensjon vil kunne påvirke dette gjennom å øke 

oppmerksomheten rundt samtykkekompetanse og endring vil kunne dokumenteres ved å 

tallfeste antall vurderinger som gjøres. Fokus på økt antall er imidlertid forbundet med noen 

viktige feilkilder: 1) Økt antall vurderinger er kun en kvalitetsforbedring dersom det fanges 

opp flere med manglende samtykkekompetanse. 2) Økt rapportering av manglende 

samtykkekompetanse er kun et tegn på kvalitetsforbedring, dersom kvaliteten på vurderingen 

er god. Derfor er det viktig at det dokumenteres både antall samtykkekompetansevurderinger 

som er utført og resultatet av disse, i tillegg til at det gis god undervisning i bruk av ACE og 

at ACE brukes for å øke kvaliteten på samtykkekompetansevurderinger.  

4.1.1 ACE-skjemaet 

Forutsatt at pasienten har fått god nok informasjon, kan ACE anvendes til å gå systematisk 

igjennom de fire aspektene ved samtykkekompetanse. Dette gjøres ved hjelp av spørsmål 

knyttet til pasientens aktuelle situasjon og forestående intervensjon. Skjemaet tilstreber også å 

ta hensyn til faktorer som depresjon, psykose, ruspåvirkning og smerter. Skjemaet anbefales i 

Norsk elektronisk legehåndbok, er gratis og kommer med en veileder og opplæringsmodul 

(10). Se ACE-skjema i vedlegg 1. 

  

4.2 Kvalitetsindikatorer  

 

Kvalitetsindikatorer er i litteraturen beskrevet som grunnleggende verktøy i en 

kvalitetsforbedringsprosess (11) og Helsedirektoratet beskriver kvalitetsindikatorer som 

indirekte mål på kvaliteten på området vi jobber med (12). Kvalitetsindikatorer må påvise en 

gyldig sammenheng mellom endring og kvalitetsøkning, de må være sensitive for endring, 

pålitelige og anvendbare (13) og de må ikke føre til en uheldig dreining i oppmerksomhet slik 

at kvaliteten på andre områder synker (14).  
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4.2.1 Prosessindikator 

Prosessindikatorer relaterer seg til aktiviteter i et pasientforløp, herunder de involverte 

aktørene, kommunikasjonsledd, gjennomførte prosedyrer og viktige valg. Vi foreslår at ACE 

skal kunne inngå i et pasientforløp og har derfor valgt oss to prosessindikator for prosjektet.  

 

 

Kunnskapsgrunnlaget viser at ACE kan øke kvaliteten på vurderinger av 

samtykkekompetanse (2). Indikatorene er sensitiv for endring og kan enkelt måles ved at 

bruken journalføres. For måling av indikator 1 ønsker vi at det telles antall vurderinger gjort 

totalt, sammenholdt med antall vurderinger gjort med ACE, samt utfallet av begge. Indikator 

2 relaterer seg til det totale antallet gjennomførte samtykkekompetansevurderinger, også der 

ACE mot formodning ikke er brukt. Vi anbefaler at indikatoren måles ved å telle antallet 

gjennomførte vurderinger, med utfall, midtveis og ved slutten av innføringsfasen. Aktuelle 

feilkilder er under- og overrapportering, ved at man enten glemmer å journalføre bruken eller 

at man glemmer å bruke skjemaet, men journalfører det like fullt. Indikatorens pålitelighet 

kan dermed styrkes ved at helsesekretærene skanner skjemaet inn i journalen.  

I Norge per dags dato finnes det ikke tall på hyppigheten av samtykkekompetansevurderinger 

som vi kan gå ut ifra. For å kunne måle en reell økning i antallet vurderinger, foreslår vi 

derfor en retrospektiv gjennomgang av journaler for et gitt tidsrom for å registrere antall 

utførte samtykkekompetansevurderinger. En telling av antall vurderinger i planleggingsfasen 

vil kunne gi et attentional bias i resultatet. De mulige feilkildene nevnt under 4.1 må tas 

høyde for. 

En mulig negativ konsekvens ved innføringen av ACE er at den kan oppfattes som en fasit og 

at tilliten til legens kliniske skjønn kan svekkes. Det må derfor understrekes i opplæringen at 

ACE er et hjelpemiddel i en helhetlig vurdering som foretas av klinikeren. Vi anser ikke at 

ACE vil stjele vesentlig tid fra annen pasientbehandling, ettersom vurdering av 

samtykkekompetanse er lovpålagt og en strukturert metode vil kunne korte ned tiden.  

 

 

 
 

 Tabell 1: PROSESSINDIKATORER 

1. ACE-skjema blir anvendt ved vurdering av pasientens samtykkekompetanse for et gitt tiltak 

2. Antallet samtykkekompetansevurderinger økes  
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5. Ledelse, prosess og organisering 

5.1 Ledelse 
 

Vi ser det som gunstig å knytte dette prosjektet til den allerede etablerte ledelsesstrukturen 

ved geriatrisk avdeling. Avdelingsoverlegen vil dermed ha overordnet ansvar. Ettersom 

prosjektet involverer sykepleiere, helsesekretærer og leger, anbefaler vi at hun oppretter en 

tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver av de nevnte gruppene. Dette 

kan øke eierskap til prosjektet. Fagansvarlig sykepleier bør involveres i denne gruppen. 

Initialt vil gruppen ha ansvaret for innføringen av ACE, i tråd med prosessen beskrevet under, 

og måling av kvalitetsindikatorer. Senere kan det tenkes at en slik gruppe, eller en 

representant fra denne, bør fortsette å virke etter endt implementeringsfase for å vedlikeholde 

kunnskapen om ACE i miljøet og formidle den til nyansatte. En lege i gruppen vil tildeles 

ansvar i implementeringsperioden for å følge opp undervisning, og dokumentasjonen og 

registreringen som trengs for måling av kvalitetsindikatorene følges opp av fagansvarlig 

sykepleier på avdelingen. Helsesekretærene spiller en nøkkelrolle i å sørge for at de 

strukturelle rammene er på plass, som tilgjengelighet til ACE-skjemaet i papirformat.  

5.2 Prosess og organisering 
 

I samspill med geriaterne på Lovisenberg hadde vi en idédugnad (15) 

på hvordan vi best kan implementere bruk av ACE-skjema på 

avdelingen. Dette for å få nye innspill, skape engasjement og 

øke legenes eierskapsfølelse til prosessen. Vi så da at noen av 

ideene våre ikke passet inn på avdelingen og fikk justert våre 

forslag slik at innføringsprosessen ble tilpasset deres 

situasjon. 

 

For å strukturere implementeringen av ACE-skjemaet har vi 

valgt å anvende den mest brukte metoden for 

kvalitetsforbedring internasjonalt, utviklet av G. Langley og 

T. Nolan. (16). Den første delen av modellen består av 

grunnleggende spørsmål som er vesentlige å stille før oppstart 

av et kvalitetsforbedringstiltak (se figur 1). 

Hva vi ønsker å oppnå, hvilket tiltak vi har valgt og hvorfor vi 

anser dette som en kvalitetsforbedring er gjennomgått i avsnitt 

4.1 og 4.2. 

Andre del av modellen er en forbedringssirkel, kalt PUKK-

sirkelen og består av fire punkter. Disse punktene fra å 

planlegge til å utføre, kontrollere og korrigere kan 

gjennomgås i flere sykluser og utgjør en kontinuerlig 

forbedringsprosess. For vårt prosjekt har vi utformet PUKK-

sirkelen på måten beskrevet under, og det er tenkt at en gjennomgår sirkelen to ganger i løpet 

av implementeringsperioden.  

5.2.1 Planlegge  

Som nevnt over bør det nedsettes en arbeidsgruppe som definerer klare mål for prosjektet og 

jobber sammen om implementeringen. Først vil det være naturlig å kartlegge egen praksis, 

studere kunnskapsgrunnlaget for ACE-skjemaet og innhente informasjon fra andre 

Figur 1 
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institusjoner i Norge som har brukserfaring med dette verktøyet. ACE er ikke validert i norsk 

versjon, men har blitt brukt over et lengre tidsrom ved flere institusjoner, blant annet i 

Sykehjemsetaten, Oslo kommune. En må også i denne fasen foreta en retrospektiv telling av 

samtykkekompetansevurderinger som er gjort, slik at man har et sammenlikningsgrunnlag. 

Videre må det planlegges tid på møter for internundervisning til opplæring i ACE-skjemaet. 

Opplæringsmodulen bør gjennomgås under veiledning av en som har erfaring med verktøyet. 

Det kan være gunstig at man på disse møtene får rom til å diskutere egne erfaringer med 

samtykkekompetansevurdering.  

 

Videre vil man i planleggingsfasen ønske å få mye av det strukturelle på plass. Dette 

innbefatter blant annet helsepersonellets kompetanse og tilgjengeligheten til ACE i 

forskjellige modaliteter. Det er viktig at ACE-skjema med veiledning er lett tilgjengelig i E-

håndboka og i papirformat på vaktrommet. Det kan være nyttig å lage et ACE-skjema i 

lommeformat, slik at en enkelt kan ha en kopi med seg til enhver tid. Det må etableres et godt 

samarbeid med helsesekretærene, som sørger for at ACE er tilgjengelig på vaktrommet og at 

de ferdig utfylte skjemaene skannes en gang i uken. Selv om ACE-skjemaene skannes inn må 

legene fortsette å dokumentere i journalen at samtykkekompetanse er vurdert, på hvilken 

måte og med begrunnelse for utfallet.  

Kartleggingen hos Lovisenberg viste at det et behov for å tydeliggjøre at sykepleierne har en 

viktig rolle i å melde mistanke om manglende samtykkekompetanse. Vi foreslår derfor at det 

i implementeringsfasen opprettes et meldesystem på pasienttavlen på vaktrommet, der behov 

for samtykkekompetansevurdering kan meldes fra både leger og sykepleiere på avdelingen. 

Et slikt system vil kunne bidra til at flere pasienter kan fanges opp, samt gjøre det lettere å 

følge opp målingen av de angitte kvalitetsindikatorene. Det vil være viktig å opplyse om at 

det i tillegg må noteres i journal om behovet er meldt og om det er fulgt opp med en 

samtykkekompetansevurdering gjort med ACE, samt utfall. Dette vil ikke ta mye tid eller 

ressurser, og er allerede knyttet til en velkjent registreringsmetode på avdelingen.  

 

En mail bør sendes ut til alle ansatte med informasjon om kvalitetsforbedringen som skal 

finne sted. Mailen bør inneholde god informasjon om ACE-skjemaet og om meldesystemet 

på tavlen på vaktrommet. Det må komme tydelig frem hva som forventes av de forskjellige 

faggruppene. Mailen bør også pålegge legene å ta Helsedirektoratets kurs i 

samtykkekompetansevurdering (17).  

5.2.2 Utføre 

De tidligere skisserte tiltakene skal nå settes i verk. Arbeidsgruppen i samråd med 

avdelingsoverlegen bør dele målsetningene for tiltaket, kunnskapsgrunnlag og planen for 

kvalitetsforbedring med sine ansatte. Opplæringen må finne sted og personalet oppfordres til 

å begynne å bruke ACE-skjemaet. Meldetavlen tas i bruk og helsesekretærene bør skanne inn 

skjemaene en gang i uken. De ansatte bør gjennomgå e-læringskurs i vurdering av 

samtykkekompetanse på Helsedirektoratet sine sider.  

5.2.3 Kontrollere  

Fagansvarlig sykepleier går gjennom journalene og dokumenterer antall gjennomførte 

vurderinger i henhold til prosessindikatorene. Dette bør sammenliknes med baseline tall og 

effekten kan vurderes gjennom en run chart analyse. Meldetavlen bør også benyttes til å 

fastslå hvor ofte behov er meldt. I internundervisningstiden bør det repeteres kort om ACE-

skjemaet og diskuteres hvordan forbedringsprosjektet går. Det bør legges vekt på å avdekke 

strukturelle hindringer, som manglende ACE-skjema i papirformat.   
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5.2.4 Korrigere  

Utover i implementeringsfasen vil det være naturlig at forslag til forbedringer dukker opp, 

ettersom de ansatte får økende erfaring med ACE-skjemaet. På bakgrunn av disse 

tilbakemeldingene kan en gjøre endringer og finne alternative løsninger og dette vil være 

starten på den andre planleggingsfasen. 

5.2.5 GANT-diagram  

Et GANT-diagram er en grafisk fremstilling som illustrerer prosjektets oppgaver og tidsplan 

(se figur 2). Dette tvinger prosjektgruppen til å tenke klart og konkret om hva som må gjøres 

for å nå målene og synliggjør tidsskjemaet for gjennomføring av prosjektet, med milepæler 

og tidsfrister (18). Vi ser for oss at det bør være fullt mulig å implementere endringene i løpet 

av seks måneder. En vil da ha gjennomgått PUKK-hjulet to ganger i løpet av perioden.  

 

5.3 Videre oppfølging og utvikling 
 

Erfaringene fra Lovisenberg-prosjektet bør samles i en artikkel for publisering i Tidsskriftet, 

for slik å inngå i den nasjonale kunnskapsproduksjonen på dette området. Prosjektet vil 

således kunne bidra til et justert verktøy, veileder og/eller retningslinje for 

samtykkekompetansevurdering, tilpasset en norsk klinisk hverdag.  
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5.4 Motstand mot prosjektet 
 

Motstand mot endring må tas høyde for i ett hvert prosjekt, da det er en grunnleggende 

mekanisme når rutiner og vaner skal endres. Motstand kan komme til uttrykk i mange former, 

enten tydelig formulert i form av brev eller samtale med ledelse, eller mer indirekte som for 

eksempel redusert arbeidsinnsats, økt sykefravær eller oppsigelse (19). 

5.4.1 Motstand i ledelsen 

Spesielt kostnadsøkninger og tidskrevende tiltak kan initialt medføre motstand fra ledelsen. 

Det er viktig å være tydelig på de reelle kostnadene og tidskravene til avdelingen, anerkjenne 

utfordringene ledelsen ser ved dette og gi god informasjon om gevinsten av tiltaket. 

Innføringen av ACE vil innebære minimalt økte kontorutgifter, men vil kreve noe tid i 

implementeringsfasen. En god dialog med ledelsen for hvordan å legge til rette for dette vil 

derfor være vesentlig. Det er også viktig å fremheve at kvalitetsforbedring ikke er en kritikk 

av eksisterende praksis.  

5.4.2 Motstand blant de ansatte 

Motstand mot endring kan oppstå dersom de ansatte på avdelingen er fornøyde med måten de 

selv gjør vurdering av samtykkekompetanse, eller ikke anser at skjemaet er til hjelp. Dette er 

et spesielt viktig moment, da ACE ikke er validert på norsk. Da vil det være viktig presentere 

kunnskapsgrunnlaget bak valget av ACE godt og fremheve at dette er et anerkjent verktøy og 

det eneste per dags dato som anbefales blant de som arbeider med samtykkekompetanse i 

Norge. Samtidig er det viktig å lytte til argumentene til vedkommende, vurdere om deres 

innsikt kan bidra til forbedring av ACE-implementeringen og forsøke skape en enighet om å 

bruke ACE i implementeringsfasen og drøfte erfaringer underveis.  

Tidsklemma vil utgjøre en annen stor utfordring. "Nok et skjema" er i utgangpunktet aldri 

populært i en travel klinisk hverdag og dette kan skape motstand tidlig i oppstartsfasen. En 

slik motstand tenker gruppen best kan møtes ved tidlig å gi rom for de ansattes egne 

erfaringer, usikkerhet og historier med vanskelige samtykkekompetansesituasjoner, noe som 

er med på å forankre prosjektet i et reelt opplevd behov for forbedring. Dette tilsvarer første 

trinn i de anerkjente Kotters åtte trinn for suksessfullt endringsarbeid, der det er viktig å 

initialt skape en kriseforståelse (20). En styrke ved vårt prosjekt er at innføringen av ACE vil 

møte et reelt rapportert behov hos de ansatte for økt kompetanse i 

samtykkekompetansevurderinger. Dette kan også fremheves for å minske motstand.  

5.4.3 Motstand hos pasienter 

Som nevnt under kartleggingskapittelet, kan pasienter føle det ubehagelig at deres 

samtykkekompetanseevne blir trukket i tvil og evaluert ved hjelp av et skjema. De kan 

følgelig vise motstand ved å nekte å svare. Her er det viktig å fremheve at en 

samtykkekompetansevurdering er midlertidig, samt at det kan styrke pasientens "nei" hvis 

samtykkekompetanse vurderes å være tilstede. Det er også viktig å involvere pårørende i 

denne prosessen, og understreke overfor pasient og pårørende at målet er pasientens beste.   
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6. Konklusjon 
 

Oppgaven har skissert en rekke utfordringer knyttet til vurdering av samtykkekompetanse. 

Loven pålegger helsepersonell å gjøre slike vurderinger, men overlater i stor grad 

fremgangsmåten til den enkeltes kliniske skjønn. I mangel av en klar norsk retningslinje er 

det en fare for at slike vurderinger ikke foretas på en kvalitetssikret og standardisert måte. 

Når internasjonal forskning viser at over halvparten av pasienter med manglende 

samtykkekompetanse ikke fanges opp, er det rom for forbedring (2). Kunnskapsgrunnlaget er 

i stadig utvikling, men det eksisterer en tilnærmet konsensus om hva som skal vurderes og i 

hvilke situasjoner, mens hvordan er mer uklart. ACE er det hjelpemiddelet som anbefales per 

i dag, fordi det tar hensyn til alle de nevnte aspektene ved samtykkekompetanse og plasserer 

dem i en riktig kontekst (2, 5). Det må allikevel understrekes at dette kan endre seg fremover, 

og at nye hjelpemidler og retningslinjer vil lanseres i takt med kunnskapsgrunnlagets 

utvikling. ACE kan ikke anvendes til screening, og dets kvalitative utforming gir det enkelte 

begrensninger. Skjemaet er testet på en kanadisk populasjon (9), men det er i utgangspunktet 

ingen grunn til å anta at prevalensen av manglende samtykkekompetanse vil være annerledes 

i Norge, eller at verktøyet ikke kan anvendes i en norsk kontekst.   

 Ved kartleggingen av dagens praksis på geriatrisk avdeling, Lovisenberg sykehus, 

fikk vi inntrykk av at det ikke finnes noen klare retningslinjer eller prosedyrer for hvordan 

dette skal gjøres. Videre fant vi at samtykkende pasienter antas å være samtykkekompetente, 

at diagnose eller kognitiv funksjon kan oppfattes som synonymt med manglende 

samtykkekompetanse og at hver lege har sin egen fremgangsmåte. Det er derfor en risiko for 

at tiltak iverksettes uten at det foreligger et reelt informert samtykke. Det er også fare for at 

pasienter med manglende samtykkekompetanse ikke oppdages. En innføring av ACE-

skjemaet ved denne avdelingen vil være en vesentlig kvalitetsforbedring, gitt avstanden 

mellom kunnskapsgrunnlaget og dagens praksis. Vi har foreslått en strukturert plan med 

konkrete tiltak, som vil være enkel å iverksette og tar utgangspunkt i relevante og lett målbare 

kvalitetsindikatorer. Tiltaket har svært lave kostnader og tidsbruken må kunne sies å stå i 

forhold til hvilke konsekvenser en samtykkekompetansevurdering h og ansatte ved 

avdelingen, skulle ar for pasienten. På bakgrunn av den positive responsen vi har fått fra både 

ledelse man ikke forvente seg betydelig motstand ved implementering av dette 

hjelpemiddelet.  Vi anser at potensialet for kvalitetsforbedring ved dette tiltaket forsvarer 

ressursbruken for å få det realisert og anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres. 
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Vedlegg 1 
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