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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven med avgrensninger 

1.1.1 Klargjøring av tema 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottok 5742 erstatningssaker i 2015, og antallet mottatte 

erstatningskrav per år har økt gradvis hvert år siden 1988.1 Fra 1988 da de ble opprettet og til 

2014 har de behandlet over 65 000 saker, og 19 000 pasienter og pårørende har fått 

erstatning.2 Tall fra NPE viser at de gir medhold i ca. 32 % av sakene.3 I 2015 ble det utbetalt 

932 560 423 kroner i erstatning, og tallet øker gradvis hvert år.4 Erstatning for pasientskader 

reguleres av lov 15. juni 2001 om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven, heretter 

forkortet passkl.).  

Fra 2011 til 2015 fikk 7 034 pasienter medhold i saker fra NPE. Informasjonssvikt var årsak 

til medhold i 48 saker, altså i 0,7 % av tilfellene. Selv om informasjonssvikt utgjør en liten 

andel av medholdssakene, er det utbetalt 9 154 256 kroner i erstatning per. 02.03.16. I en 

merknad fra NPE opplyses det om at det i noen av de 48 sakene foregår fortsatt 

erstatningsberegningen og totalbeløpet kan bli noe høyere.5 

I følge Helsetilsynet og pasientombudene er det et gjentakende tema i klagesakene at 

informasjonen fra helsepersonellet er for dårlig. For dårlig informasjon gir ikke pasienten et 

godt nok grunnlag for å medvirke og gi samtykke til helsehjelp.6 

Kravet om informert samtykke bidrar til å styrke pasientens selvbestemmelsesrett. At 

pasienten skal gi et informert samtykke krever at legen kommuniserer med pasienten på en 

måte som gir pasienten økt forståelse og muliggjør på denne måten reell selvbestemmelse.7 

                                                 
1 Norsk pasientskadeerstatning (2016a) 
2 Tidsskrift for Den norske legeforening 
3 Norsk pasientskadeerstatning (2016b) 
4 Norsk pasientskadeerstatning (2016c) 
5 Se vedlegg 
6 NOU 2005:3 s. 68 
7 Syse (1994) s. 103 
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Prinsippet om et informert samtykke reguleres av lov 2. juli 1999 om pasient- og 

brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven, heretter forkortet pbrl.). 

Tallene nevnt overfor viser at det er betydelige økonomiske summer som utbetales på grunn 

av feil som gjøres i helsevesenet. Dette viser at det er et samfunnsmessig viktig tema. Litt av 

grunnen til at jeg ønsket å skrive om dette temaet er at jeg er utdannet sykepleier og jobber på 

sykehus. Her ser jeg at informasjon ofte blir gitt til pasienter, men at det kan være en 

utfordring fordi pasientene er i en spesielt sårbar og ofte en ny situasjon når de mottar 

informasjonen. Det kan bli gitt mye informasjon i løpet av et relativt kort tidsrom og det er 

ikke alltid like lett å være mottakelig for alt. Da kan det fort oppstå misforståelser, eller 

situasjoner hvor noe informasjon rett og slett ikke oppfattes. I noen tilfeller blir det heller ikke 

gitt nødvendig informasjon til pasienten. 

Når det foreligger informasjonssvikt og oppstår en skade, og pasienten krever erstatning på 

dette grunnlaget, er det utviklet en praksis hvor årsakssammenhengen mellom 

informasjonssvikten og skaden er avhengig av at det ikke foreligger et såkalt hypotetisk 

samtykke. Dette betyr i praksis at det tas en vurdering av hva pasienten mest sannsynlig ville 

ha ment hvis han hadde fått all nødvendig informasjon. 

Det overordnede målet med oppgaven er å redegjøre for den juridiske vurderingen av når det 

foreligger informasjonssvikt som kan føre til krav om pasientskadeerstatning, og vil særlig 

fokusere på det hypotetiske samtykket i forbindelse med vilkårene for erstatning. Jeg vil 

vurdere om lovverk og praksis ivaretar pasientens rett til informasjon, og i forbindelse med 

dette om pasientens rett til erstatning blir ivaretatt. Avslutningsvis vil jeg se på om det bør 

foretas noen endringer i lovverk og/eller praksis for å styrke pasientenes rettigheter. 

 

1.1.2 Oppgavens oppbygning 

Først vil jeg gjøre rede for den historiske utviklingen av pasientrettigheter, fra å være et lite 

lovregulert område hvor legene hadde første og siste ord, til i dag hvor pasientens 

selvbestemmelsesrett er en grunnleggende rettsnorm. En krenkelse av retten til informasjon 

vil kunne føre til krav om erstatning, og jeg diskutere begrunnelsen for reglene om at 
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informasjonssvikt kan føre til erstatning. Deretter går jeg over til å se nærmere på pasientens 

rettigheter vedrørende informasjon, hva slags informasjon skal gis og hvor omfattende retten 

er. Her vil jeg også se litt på kravet om at pasienten skal avgi gyldig samtykke før medisinsk 

behandling settes i gang. Videre ser jeg på vilkårene som kreves for at informasjonssvikten 

skal føre til erstatning. 

Oppgaven vil fokusere en del på domstolenes rolle i vurderingen av de erstatningsrettslige 

vilkårene i forbindelse med dette temaet, og hvilke spørsmål som dukker opp ved 

gjennomgang av rettspraksis. Særlig vil jeg se på tilfellene hvor det til tross for at det 

foreligger informasjonssvikt likevel ikke oppstår erstatningsplikt, og hvorfor. Det foreligger 

få dommer fra Høyesterett som tar for seg dette temaet, derfor har jeg også sett på 

underrettspraksis, da spesielt dommer fra lagmannsretten. Når det gjelder avgjørelser fra 

lagmannsretten, har ikke deres avgjørelser så stor autoritet som avgjørelser fra Høyesterett. 

Men på områder hvor avgjørelser sjelden ankes og dermed ikke kommer til Høyesterett, kan 

praksisen likevel ha betydning.8 Jeg har også sett på vedtak fra Pasientskadenemnda (PSN). 

Pasientskadenemnda er en uavhengig og selvstendig klagenemnd som er underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet.9 Avslag fra NPE kan klages inn til Pasientskadenemnda, jf. passkl. § 

15. I forhold til vektlegging av praksis fra Pasientskadenemnda skal avgjørelser fra nemnda 

ifølge Høyesterett10 tillegges vekt så lenge de er uttrykk for «fast og konsistent praksis». Dette 

synet på praksis fra Pasientskadenemnda ble fulgt opp i Rt. 2008 s. 21811, der Høyesterett 

fastslår at begrunnelsen for vedtaket er «i samsvar med det som nemnda har uttalt i en rekke 

andre saker om bivirkninger etter strålebehandling». Så lenge det er et uttrykk for fast praksis 

skal altså avgjørelser fra Pasientskadenemnda tillegges vekt.12 Forarbeidene til 

pasientskadeloven13 forutsetter også at domstolene vil legge vekt på Pasientskadenemndas 

praksis. 

                                                 
8 Eckhoff (2001) s. 162 
9 Pasientskadenemnda (2015) 
10 Rt. 2006 s. 1217 avsnitt 38 
11 Rt. 2008 s. 218 avsnitt 63 
12 Syse (2013) s. 590 
13 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 85 
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Når det gjelder praksis fra lagmannsretten og Pasientskadenemnda har jeg foretatt en 

avgrensning av dommer og vedtak fra og med 2011. Grunnen til at jeg har denne tidsmessige 

avgrensningen er at en gjennomgang av rettspraksis fem år bak i tid gir et godt bilde av 

hvordan reglene blir brukt i dag, og særlig sett i sammenheng med Høyesterettsdommene som 

er fra 80- og 90-tallet. En gjennomgang av rettspraksis i dag vil kunne vise om det har skjedd 

noen endringer siden den gang. Jeg har valgt en periode på fem år for å få et helhetlig 

inntrykk av hvordan lagmannsretten og Pasientskadenemnda ser på temaet.  

Det overordnede målet med oppgaven er å se på den juridiske vurderingen av når det 

foreligger informasjonssvikt som kan føre til krav om pasientskadeerstatning, og vil særlig 

fokusere på det hypotetiske samtykket i forbindelse med vilkårene for erstatning. Jeg vil 

vurdere om lovverk og praksis ivaretar pasientens rett til informasjon, og i forbindelse med 

dette om pasientens rett til erstatning blir ivaretatt. Til slutt vil jeg se på resultatet som helhet, 

og vurdere om det er nødvendig å foreta noen endringer i lovverk og/eller praksis for å styrke 

pasientenes rettigheter.  

 

1.1.3 Avgrensning 

- Oppgaven vil omhandle norsk rettspraksis og norske regler, da en sammenligning av andre 

lands rett vil bli for omfattende. 

- Jeg velger å avgrense mot psykisk helsevern, da jeg ønsker å ta for meg informasjonssvikt i 

somatikken. Reglene rundt psykisk helsevern vil derfor ikke bli omtalt i denne oppgaven.  

- Oppgaven vil omhandle informasjon som skal gis pasienten før behandling settes i gang. 

Etter pbrl. § 3-2 fjerde ledd skal det gis informasjon til pasienter som er påført skade eller 

alvorlig komplikasjon, og oppgaven vil ikke gå nærmere inn på denne bestemmelsen.  
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1.2 Begreper 

1.2.1 Pasient 

Begrepet pasient er definert i pbrl. § 1-3 bokstav a som en person som henvender seg til helse- 

og omsorgstjenesten og som ønsker helsehjelp, eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller 

tilbyr helsehjelp. 

1.2.2 Pårørende 

Pasientens pårørende defineres som den vedkommende pasienten oppgir som pårørende og 

nærmeste pårørende, jf. pbrl. § 1-3 bokstav b. I visse tilfeller er ikke pasienten i stand til å 

oppgi pårørende, og da skal nærmeste pårørende regnes som den som har mest kontakt med 

pasienten. Lovteksten angir i rekkefølge hvem som skal regnes som pårørende i slike 

situasjoner. 

1.2.3 Helsepersonell 

Helsepersonell defineres i lov 2. juli 1999 om helsepersonell (helsepersonelloven, heretter 

forkortet hpl.) § 3 som personell med autorisasjon eller lisens nærmere definert i §§ 48 eller 

49, personell i helse- og omsorgstjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp, og elever og 

studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp. 

1.2.4 Helsehjelp 

Begrepet helsehjelp defineres i hpl. § 3 tredje ledd. Helsehjelp innebærer enhver handling som 

har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og 

omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. 
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2 Den historiske utviklingen av pasientrettigheter 

Tradisjonelt har helsevesenet vært preget av en paternalistisk holdning til pasientene, hvor 

legen alene har tatt avgjørelser ut ifra medisinske kunnskaper og verdier. Det avgjørende var 

om legen handlet medisinsk forsvarlig når pasienten skulle behandles, men også med hensyn 

til om pasienten i det hele tatt skulle behandles. Medisinsk behandling har tidligere forutsatt 

frivillighet, som ble tolket som mangel på protest. Det er først i nyere tid at samtykke til 

medisinsk behandling har blitt et krav.14 

Selve helselovgivningen har vært spredt og oppdelt. Ulike lover inneholdt pasientrettigheter, 

og helsepersonell var underlagt forskjellig regelverk etter yrkestittel. Lovene var ikke 

samordnet med hverandre.15 De rettighetene som eksisterte for pasientene var rettigheter som 

ble avledet av de ulike pliktene til helsearbeiderne eller samfunnet generelt.16 

Legene fikk sin egen lov i 1927, og mange av de tidligere etiske forpliktelsene for leger ble 

tatt inn i lovgivningen, blant annet plikt en til å gi øyeblikkelig hjelp samt taushetsplikten. 

Denne loven ble erstattet av legeloven i 1980.17 Legeloven inneholdt enkelte rettigheter for 

pasienter, som rett til informasjon, rett til innsyn i journal og rett til medvirkning. De nye 

bestemmelsene ga pasientene mulighet til å ha innflytelse over egen behandling. Etter § 25 

tredje ledd i legeloven av 1980 skulle legen gi pasienter de opplysningen vedkommende burde 

ha om sin helsetilstand og behandling. Bestemmelsen var lite konkret, men pasientenes 

informasjonsrett ble lovfestet.18 

På midten av 1980-tallet begynte arbeidet med en ny helselovgivning, som blant annet skulle 

legge forholdene mer til rette for pasientens behov. Pasientenes rettigheter skulle styrkes og 

alle skulle få lik behandling i helsetjenesten ut fra helsetilstand, og ikke andre 

omstendigheter.19 Pasientrettigheter ble en viktig del av de nye lovene.20 Noe av årsaken til 

                                                 
14 Aasen (2010) s. 633 
15 Befring (2010) s. 25 
16 Warberg (2011) s. 55 
17 Befring (2010) s. 25 
18 Kjønstad (2013) s. 83 
19 Befring (2010) s. 25 
20 Warberg (2011) s. 65 
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utviklingen av pasientrettigheter var økonomisk vekst og økende fokus på 

menneskerettigheter og enkeltindividet.21 

Pasientrettighetsloven som kom i 1999 var en blanding av eldre rett, utvikling av eldre rett og 

noen nye rettsprinsipper. Rett til innsyn i journal og rett til øyeblikkelig hjelp er eksempler på 

eldre rett som ble videreført. Retten til informasjon om egen helse og retten til klage er noen 

av rettighetene som ble utviklet videre fra den gamle loven, og eksempler på nye rettigheter er 

prinsippet om informert samtykke, rett til å velge sykehus, fornyet vurdering, osv. Gjennom 

denne loven ble pasienters rettigheter samlet i én lov. Lovreguleringen styrket pasientenes 

rettigheter og gjorde dem mer tilgjengelige.22 

Ved pasientskader måtte pasienter tidligere ty til de alminnelige erstatningsreglene ved krav 

om erstatning.23 Det var ofte vanskelig for pasientene å bevise at sykehusene hadde opptrådt 

uaktsomt, samtidig som det krevde omfattende undersøkelser for å finne årsaken til skaden.24 

I 1987 ble det derfor satt sammen en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til 

midlertidig erstatningsordning for behandlingsskader i sykehus.25 De midlertidige reglene 

trådte i kraft 1. januar 1988.26 Bakgrunnen for de midlertidige reglene var at pasienten burde 

ha rett til erstatning selv om skaden ikke oppfylte det tradisjonelle kravet om en tydelig 

skadevolder. Etter den nye ordningen var det et vilkår for erstatning at skade var voldt på 

sykehus o.l. uten at det forelå skyld fra sykehusets side.27 Arbeidsgruppen ville at skadelidte 

skulle få et bedre og raskere økonomisk oppgjør, i tillegg til at de ville unngå fokuset på 

enkeltpersoners feil.28 Norsk Pasientskadeerstatning fikk i oppgave å administrere ordningen 

og behandle erstatningskravene.29 

                                                 
21 Befring (2010) s. 71 
22 Kjønstad (2013) s. 72 
23 Syse (2011) s. 26 
24 Lødrup (2009) s. 266 
25 Syse (2011) s. 27 
26 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 7 
27 Lødrup (2009) s. 266 
28 Arbeidsgruppen s. 19 
29 Lødrup (2009) s. 266 
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Den midlertidige ordningen ble i all hovedsak videreført ved pasientskadeloven. Den gir 

pasienter rett til erstatning når det oppstår skader i sammenheng med svikt i helsehjelpen.30 På 

denne måten har loven flyttet mye av ansvaret bort fra den enkelte helsearbeideren og over på 

samfunnet.31 

De alminnelige erstatningsreglene er likevel relevante når det kommer til pasientskader. 

Vilkårene i den alminnelige erstatningsretten må fortsatt være oppfylt, ettersom 

pasientskadeloven bare inneholder spesielle regler om noen av vilkårene for erstatning. I 

tillegg finnes det visse begrensninger når det kommer til hvilke krav som dekkes etter 

pasientskadeloven, det er for eksempel bare krav over 10 000 som kroner omfattes, jf. passkl. 

§ 4. Andre krav må fremmes gjennom de alminnelige erstatningsreglene. 

 

 

3 Informasjonsplikten 

3.1 Bakgrunnen for reglene om erstatning ved informasjonssvikt 

I løpet av de siste tiårene har pasientens medvirkning vært sentralt i utviklingen innenfor 

helsevesenet. Pasientene vet i dag mye både om sin egen sykdom og om hvordan helsevesenet 

fungerer, og dermed er det naturlig at pasientene inkluderes mer. Den tidligere patriarkalske 

holdningen i helsevesenet hvor pasientens egen mening ikke ble tatt særlig hensyn til, er 

byttet ut med et system hvor pasienten skal være med og samarbeide, bestemme og ha ansvar. 

I dag er holdningen preget mer av at helsepersonell kan mest om medisin, mens pasientene 

kan mest om seg selv. Legen setter i gang behandling, men med pasientens medvirkning. Det 

er i dag enighet om at samarbeid mellom pasienten og helsevesenet gir det beste resultatet.32 

                                                 
30 Molven (2015) s. 81 
31 Warberg (2011) s. 55 
32 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 64 
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Pasienter har selvbestemmelsesrett. Dette betyr at de har rett til å ta egne valg når det kommer 

til eget liv og egen helse.33 Kravet om at pasienten skal ha informasjon og skal kunne 

samtykke og medvirke er i dag lovregulert. Dersom pasienten blir utsatt for uønsket 

medisinsk behandling er dette brudd på pasientens selvbestemmelsesrett, ettersom medisinsk 

behandling forutsetter samtykke.34 Det er også brudd på selvbestemmelsesretten om en 

pasient ikke får nødvendig informasjon om behandlingen før den settes i gang. Pasienten 

utsettes for et inngrep som han ikke har samtykket til, samtidig som han ikke får bestemme 

over noe som har betydning ham.35 Et eksempel på dette er dersom en pasient må opereres for 

hallux valgus (skjev stortå), og legen ikke informerer om at det er risiko for nerveskade ved 

en slik operasjon. Pasienten har i dette tilfellet ikke samtykket til en operasjon hvor 

nerveskade er en risiko, ettersom pasienten ikke kan samtykke til noe han ikke er informert 

om. Dersom pasienten ikke er klar over risikoen som tas i forbindelse med behandling, kan 

han heller ikke samtykke til denne risikoen.36 

Formålet med reglene om informasjonsplikt er blant annet begrunnet i at pasienten skal kunne 

ta vare på sine egne interesser ved å samtykke og medvirke.37 Med tilstrekkelig informasjon 

om egen situasjon kan pasienten blant annet ta stilling til om han ønsker helsehjelp eller ikke, 

og kan på denne måten ta vare på sine egne rettigheter. Dette forutsetter informasjon om egen 

helsetilstand og mulige behandlingstilbud fra legen.38 Dersom en lege forteller en pasient med 

smerter at pasienten må leve med tilstanden da det ikke finnes behandlingsmetoder, og 

samtidig unnlater å fortelle at det finnes muligheter på et annet sykehus, vil dette frata 

pasienten muligheten til å undersøke dette og kanskje få behandling der. Også dersom en lege 

unnlater å fortelle pasienten det nødvendige om diagnosen vil ikke pasienten få mulighet til å 

innrette seg etter denne og ta forholdsregler og forberede seg på det som kommer.  

Pasienten har altså rett til å bestemme over sin egen kropp, og legens handlefrihet begrenses 

av denne retten.39 Dersom det settes i gang behandling som pasienten ikke har samtykket til, 

                                                 
33 Store Norske Leksikon, 2014 
34 Aasen (2000) s. 36 
35 Aasen (2000) s. 37 
36 Nygaard (2007) s. 306 
37 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 69 
38 Aasen (2000) s. 45 
39 Aasen (2000) s. 35 
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kan behandlingen oppfattes som krenkende, også tilfeller hvor formålet er at pasienten skal bli 

frisk. Pasientens samtykke kan gjøre en rettsstridig handling til en rettmessig handling.40 En 

situasjon hvor en pasient er klar over at legen amputerer en tå oppleves veldig forskjellig fra 

en situasjon hvor pasienten ikke er klar over dette. 

Dersom pasienten ikke mottar nødvendig informasjon, foreligger det ikke gyldig samtykke. 

Manglende samtykke strider mot prinsippet om selvbestemmelsesrett. Hvis pasienten ikke har 

gyldig samtykket til behandlingen på grunn av for eksempel manglende informasjon om 

risikofaktorer, foreligger informasjonssvikt. Slik informasjonssvikt kan gi rett til erstatning.41 

Dersom pasienten ikke informeres om de aktuelle risikofaktorene, og en risiko realiseres i 

skade, vil informasjonssvikten kunne utgjøre svikt i helsehjelp. Risikofaktorer etter en 

operasjon kan for eksempel være smerter, infeksjonsfare, nedsatt følsomhet, nekroser, 

blodpropp, osv. Pasientens grunnlag for erstatning vil da være at han ikke ville ha samtykket 

til inngrepet hvis han hadde fått informasjon om risikoen.42  

Det var i dommen Cauda equina43 Høyesterett først fastslo at informasjonssvikt kan gi 

grunnlag for erstatning. Dommen stadfestet at krenkelse av kravet om informert samtykke 

kunne medføre erstatningsansvar på samme måte som krenkelse av kravet om forsvarlig 

behandling.44 Det vil konstateres at det foreligger grunnlag for erstatning dersom selve 

informasjonssvikten har forårsaket skaden. Dette avgjøres av en vurdering av om pasienten 

ville ha gjennomført behandlingen med nødvendig informasjon på forhånd. Flere pasienter 

hevder at den skadefølgen de har fått ikke ble klargjort godt nok før inngrepet, og at de ville 

ha avstått fra helsehjelpen om de hadde fått informasjon om risikoen.45 I følge forarbeidene til 

pasientskadeloven46 bør erstatning ytes når det «ikke er rimelig at pasienten selv bærer 

følgene av skaden.»  

                                                 
40 Aasen (2000) s. 43 
41 Syse (2015) s. 391 
42 Aasen (2002) s. 226 
43 Rt. 1998 s. 1538 
44 Aasen (2002) s. 230 
45 Syse (2011) s. 66 
46 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 68 
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Arbeidsgruppen som forberedte den midlertidige ordningen med pasientskadeerstatning 

definerte hva informasjonssvikt gikk ut på:47 «En annen form for informasjonssvikt har man 

dersom legen mot beste helsefaglige skjønn unnlater å orientere pasienten om alternative 

behandlingsformer eller risikoforhold ved en undersøkelse eller behandling. I den utstrekning 

det foreligger årsakssammenheng, bør skade som følge av mangel på slik informasjon, også 

gi grunnlag for erstatning. Riktignok kan det her være tale om risiko som det er nødvendig å 

ta for å oppnå det ønskede resultat. Skaden rammer imidlertid uventet pga. manglende 

informasjon, og pasienten bør derfor ha krav på erstatningsrettslig vern. Arbeidsgruppen 

forutsetter her at det har vært mulig å informere pasienten før undersøkelse eller behandling 

ble satt i verk.» 

 

3.2 Informasjonsplikten 

Etter pbrl. § 4-1 er hovedregelen at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Et 

gyldig samtykke forutsetter at pasienten har mottatt nødvendig informasjon om sin egen 

helsetilstand, og innholdet av den helsehjelpen som skal gis. En person som får problemer 

med helsen, er ikke alltid klar over hvordan han skal mestre den nye livssituasjonen.48 Det 

medfører ofte stress, og det påvirker pasientens kunnskaper og forståelse av situasjonen. For 

pasienter som opplever en slik endret helsetilstand er det viktig med kunnskap slik at de kan 

forstå den nye livssituasjonen.49 Å gi pasienten informasjon og dermed kunnskap til å mestre 

situasjonen er viktig for at pasienten skal opprettholde eller oppnå størst mulig grad av 

helse.50 Dersom pasienten vet hva som venter, både i forhold til smerter og mulige 

komplikasjoner som kan oppstå både under og etter operasjonen, settes pasienten i bedre 

stand til å mestre det som kan komme. Dersom en pasient som skal operere kneet vet at han 

kan oppleve mye smerter i etterkant av operasjonen, men at det går over etter en stund, er 

bedre rustet til å tåle smerten enn en pasient som er uforberedt på smertene.  

                                                 
47 Arbeidsgruppen s. 22 
48 Granum (2003) s. 75 
49 Granum (2003) s. 78 
50 Granum (2003) s. 9 
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Pasienten er en viktig ressurs når helsepersonell skal vurdere hva som er den beste 

helsehjelpen for den enkelte pasienten. Derfor er det nødvendig med gjensidig tillit og respekt 

for å forstå pasientens behov og hva som er aktuelle tiltak.51 

 

3.2.1 Pasientens rett til nødvendig informasjon 

Pbrl. § 3-2 første ledd hjemler retten til informasjon. Pasienten har rett til informasjon som er 

nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand samt innholdet i helsehjelpen. Lovteksten går 

ikke nærmere inn på hva slags informasjon pasienten har krav på, men ifølge forarbeidene 

gjelder det «behandling, pleie, omsorg og diagnostikk eller undersøkelse som tilbys eller 

ytes».52 Formålet med å gi slik informasjonen er å gi pasienten et godt grunnlag til å ta en 

forsvarlig beslutning om helsehjelpen.53 Hvis en pasient tilbys for eksempel MR-undersøkelse 

eller biopsi for å nærmere undersøke pasientens tilstand, skal han få informasjon om hva dette 

går ut på og hvorfor en slik undersøkelse skal gjennomføres.  

Det kan være vanskelig å avgjøre hvor omfattende informasjon som skal gis til pasienten, og 

utgangspunktet er at vedkommende skal få den informasjonen som er nødvendig for å ta 

stilling til om han ønsker å motta den helsehjelp som tilbys. Informasjon om mulige 

komplikasjoner og risiko ved helsehjelpen som tilbys pasienten har betydning for om 

pasienten greier å ta en slik beslutning.54 Forarbeidene bemerker at pasienten ikke skal ha all 

tenkelig informasjon før behandling settes i gang.55 Dersom en pasient skal gjennom en 

operasjon er det viktig at han får informasjon om det som venter, både før, under og etter 

operasjonen. Pasienten bør få et helhetlig bilde av det som skal skje for å kunne ta en 

avgjørelse, og det er ikke uvanlig at pasienter ønsker betenkningstid før de avgjør om de 

ønsker den aktuelle behandlingen. For at selvbestemmelsesretten skal kunne utøves på best 

mulig måte, må det gis informasjon som er åpen, realistisk og fullstendig.56 Det er for 

                                                 
51 NOU 2005:3 s. 67 
52 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
53 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 132 
54 NOU 1992:8 s. 85 
55 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 132 
56 Syse (2015) s. 331 
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eksempel viktig at pasienten har et realistisk bilde på operasjonen, da det er viktig at de for 

eksempel vet at det ikke er en garanti for at plagene forsvinner. Også for pasienten som lider 

av en alvorlig sykdom er det viktig at legen er åpen om både diagnose og prognose, slik at 

pasienten kan innstille seg etter denne informasjonen.  

I dommen Nervesvulst57 slår Høyesterett fast at pasienten har rett til å bli informert, og at 

dette henger sammen med selvbestemmelsesretten. Hva informasjonsplikten går ut på blir i 

dommen beskrevet slik:58 «Det er et grunnleggende krav at det må foreligge samtykke fra 

pasienten før legebehandling, så fremt det ikke foreligger nødstilstand eller andre særlige 

omstendigheter. Et slikt samtykke forutsetter at pasienten har tilstrekkelig oversikt over 

formålet med behandlingen, sannsynligheten for at den vil gi den tilsiktede virkning og hvilke 

komplikasjoner og bivirkninger som vil kunne oppstå.» Prinsippet om informert samtykke ble 

stadfestet av Høyesterett i denne dommen, samtidig med tanken om at selve formålet med 

informasjonsplikten er å gi pasienten en god forutsetning for å gi et tilstrekkelig samtykke.59 

Etter hpl. § 4 skal helsepersonell utføre sitt arbeid i samsvar med faglig forsvarlighet, og 

kvaliteten ved informasjonen som gis skal tilfredsstille dette kravet.60 Behandlingen som 

iverksettes skal være medisinsk forsvarlig, og legen skal samtidig gi pasienten informasjon 

etter pbrl. § 3-2. Legen får altså ikke mindre ansvar selv om pasienten har 

selvbestemmelsesrett.61  

Det presiseres ikke noe sted om informasjonen må gis muntlig eller skriftlig. I dommen LF-

2014-104419 fra Frostating lagmannsrett legges det ikke vekt på at informasjon om 

komplikasjoner kun er gitt skriftlig og ikke muntlig. Det ser dermed ikke ut til at det stilles 

krav om måten informasjonen gis på.  

Informasjon om selve formålet med behandlingen vil stort sett være nødvendig for at 

pasienten skal kunne ta stilling til behandlingen.62 Dersom det settes i gang en undersøkelse er 

                                                 
57 Rt. 1993 s. 1169 
58 Rt. 1993 s. 1169, s. 1174 
59 Aasen (2000) s. 403 
60 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
61 Aasen (2000) s. 47 
62 Aasen (2000) s. 405 
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det viktig for pasienten å vite hvorfor. Det er likevel ikke alltid det er nødvendig å informere 

om formålet, for eksempel når formålet med behandlingen sier seg selv.63 For eksempel er 

formålet med arrkorreksjon at arret i størst mulig grad skal forsvinne.  

Andre ganger er informasjon om formålet med behandlingen viktig fordi pasienten skal kunne 

ta en avgjørelse om han ønsker behandling eller ikke. Pasienten må derfor også få informasjon 

om smerter og ubehag som er vanlige eller som kan oppstå i forbindelse med behandlingen. 

For pasienten vil det ha betydning om formålet med inngrepet kan veie opp for ubehag og 

smerter. Samtidig vil slik informasjon gi pasienten mulighet til å forberede seg på forhånd. 

Dersom et inngrep kan være smertefullt, og legen er klar over dette, kan pasienten oppleve 

dette som en krenkelse hvis legen ikke har informert om muligheten for smerter.64 

Behovet for informasjon er større jo alvorligere inngrepet er, og dette gjelder særlig ved 

inngrep som kan gi alvorlige konsekvenser. Ved større kirurgiske inngrep er informasjon 

derfor spesielt viktig. Eksempelvis er abort et inngrep som ikke er reversibelt, og som kan ha 

stor innvirkning på pasienten hvis det foretas uten samtykke. Også kjønnskorrigerende 

operasjoner kan være eksempel på dette, som kan ha store konsekvenser hvis det ikke gjøres 

med pasientens fulle samtykke.65 

 

3.2.2 Øyeblikkelig hjelp 

Informasjonskravet må avpasses etter situasjonen. I noen situasjoner er det nok å informere 

om hva som skal gjøres og om det er noen alvorlige komplikasjoner og risiko forbundet med 

det. Dette gjelder spesielt ved for eksempel ved akuttinnleggelser og i øyeblikkelig hjelp-

situasjoner.66 I Nervesvulst-dommen67 er det som nevnt et krav at det foreligger samtykke fra 

pasienten før legen setter i gang behandling, så lenge det «ikke foreligger nødstilstand eller 

andre særlige omstendigheter.» Det kan være utfordrende å få et informert samtykke fra 

                                                 
63 Aasen (2000) s. 406 
64 Aasen (2000) s. 407 
65 Aasen (2000) s. 406 
66 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
67 Rt. 1993 s. 1169, s. 1174 
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pasienten, og i slike situasjoner skal det tas en helhetsvurdering av selve situasjonen. Her må 

pasientens lovfestede rett på informasjon veies opp mot hvor raskt helsepersonell må sette i 

gang behandling.68 

Spørsmålet er om informasjonssvikt kan være grunnlag for erstatning i en øyeblikkelig hjelp-

situasjon. I utredningen Erstatning ved pasientskader69 ble det uttalt at i tilfeller hvor det 

amputeres en fot på grunn av koldbrann som ville medført alvorligere følger for pasienten, 

kan det ikke kreves erstatning for den tapte foten om pasienten ikke ble informert om 

amputasjonen. I Nervesvulst-dommen kom også som nevnt Høyesterett til at samtykkekravet 

ikke gjaldt ved «nødstilstand eller andre særlige omstendigheter». Ettersom samtykke 

forutsetter informasjon, vil dette indirekte bety at informasjonsplikten ikke gjelder i slike 

situasjoner. Hvor en pasient for eksempel har vært i en bilulykke, og det haster å sette i gang 

en behandling for å redde livet til vedkommende vil hensynet til pasientens liv stå sterkere 

enn at han skal ha informasjon om behandling og tilhørende risikofaktorer. Uttalelsene i 

utredningen om at det ikke kan kreves erstatning ved mangelfull informasjon i forkant av 

behandling som redder liv tilsier at informasjonssvikt ved øyeblikkelig hjelp ikke kan være et 

grunnlag for erstatning.  

I slike situasjoner foreligger det derimot en plikt til å gi pasienten informasjon i etterkant, 

dersom det ikke er mulig å gi informasjon på forhånd. Selv om helsehjelp gis som 

øyeblikkelig hjelp og informasjonen ikke kan gis før helsehjelp settes i gang, betyr ikke dette 

at informasjonsplikten faller helt bort.70 

 

3.2.3 Inngrep uten medisinsk indikasjon 

Inngrep uten medisinsk indikasjon vil for eksempel være kosmetiske inngrep, 

synsoperasjoner, tannbehandling og lignende. Et kosmetisk inngrep er for eksempel estetisk 

begrunnet framfor behandlende.71 Dette handler vanligvis ikke om syke mennesker, men om 

                                                 
68 Syse (2015) s. 405 
69 NOU 1992:6 
70 Syse (2015) s. 333 
71 Aasen (2000) s. 433 
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friske mennesker som ønsker å rette på utseendet. Det er imidlertid en flytende grense mellom 

et behandlende inngrep og et inngrep med kosmetisk formål, ettersom for eksempel overvekt 

kan føre til dårligere helse, mens fedmeoperasjon vanligvis regnes som et kosmetisk 

inngrep.72 

I en sak fra NPE73 skulle en pasient fjerne løs hud fra magen, og dette regnes som et 

kosmetisk inngrep. Pasienten fikk problemer med infeksjon og blødning i ettertid. 

Komplikasjonene var ikke uvanlige, og pasienten hevdet at hun ikke hadde fått informasjon 

om mulige komplikasjoner på forhånd. NPE uttalte i denne saken at pasienter ved rene 

kosmetiske operasjoner som regel har liten toleranse for bl.a. komplikasjoner. Det er dermed 

spesielt viktig i slike tilfeller at det blir gitt realistisk informasjon av det forventede resultatet 

på forhånd. Her legger altså NPE til grunn at det er en strengere informasjonsplikt ved 

kosmetiske operasjoner. Pasienten skal ha informasjon som gir ham et realistisk grunnlag til å 

ta et valg.  

Også i lagmannsretten,74 hvor saken dreide seg om en brystoperasjon, er det gitt uttrykk for at 

toleransen for komplikasjoner vil være mindre ved kosmetiske inngrep fordi pasienten har et 

estetisk problem, og ikke et medisinsk. Lagmannsretten uttalte i denne saken at den som 

gjennomgår en operasjon for å forstørre, forminske eller på annen måte endre på utseendet av 

bryster, har en forventning om et pent resultat uten komplikasjoner. De uttaler videre at 

personen ellers som oftest ikke ville latt seg operere.  

Denne vurderingen er støttet i juridisk teori. Aasen mener at kravene til informasjon må være 

strengere jo mindre nødvendig et inngrep er, fordi det i slike tilfeller er mer sannsynlig at 

pasienten legger avgjørende vekt på selv små risikofaktorer.75 Informasjon om vanlige 

risikofaktorer bør muligens være mer omfattende ved kosmetisk begrunnede inngrep, fordi 

slike risikofaktorer vil kunne gjøre det kosmetiske inngrepet mislykket. Dette kan få en 

                                                 
72 Aasen (2000) s. 434 
73 423/93 
74 LG-1991-1392 
75 Aasen (2000) s. 436 
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person til å avstå fra inngrepet.76 Eksempelvis kan komplikasjoner ved et slikt inngrep være 

nekrose, blødninger, infeksjon, arr, osv.   

Også i et vedtak fra Pasientskadenemnda77 legges det vekt på at det ikke foreligger 

journalopplysninger som tilsier at det var god indikasjon for inngrepet, som i dette tilfellet var 

en neseoperasjon. De slår fast at dette skjerper kravet til informasjon til pasienten.  

Pasientskadenemnda viser i flere andre vedtak at kravet til informasjon veier tungt ved bl.a. 

synsoperasjoner. Verken i PSN-2014-258-2, PSN-2013-162 og PSN-2011-692 var det 

medisinsk indikasjon for inngrepet, og pasienten ble tilkjent erstatning.  

I følge rettspraksis ser det altså ut til at det stilles strengere krav til informasjon ved inngrep 

som ikke har medisinsk indikasjon. I slike tilfeller er ikke inngrepet nødvendig av 

helsemessige grunner, og derfor er informasjon om komplikasjoner og risiko spesielt viktig. 

Slike pasienter vil i større grad ha et valg hvorvidt de ønsker å gjennomføre inngrepet eller 

ikke, sammenlignet med syke pasienter. I vedlegg tilsendt fra NPE ser det ut til at det er flere 

klagesaker innenfor plastikkirurgiens område enn de andre medisinske områdene. 17 av 48 

saker hører til plastikkirurgi, hvor nummer to på listen er ortopedi med ti saker. Det kan tyde 

på at også pasientenes krav til informasjon er større når det gjelder inngrep som ikke har 

medisinsk indikasjon.  

 

3.2.4 Informasjon om sannsynlighet for komplikasjoner/risiko 

Pasienten skal ifølge rettspraksis78 informeres om skadefølger som er overveiende 

sannsynlige ved et inngrep, og som hovedregel er det uaktsomt å ikke informere om slike 

skadefølger.79 Det er derimot de skadefølgene som ikke er overveiende sannsynlige som gir 

vanskeligheter. I Nervesvulst-dommen gir Høyesterett ansvaret til legen, som må ta en 

skjønnsvurdering i det konkrete tilfellet. Men informasjonen skal likevel ikke utelate 

                                                 
76 Aasen (2000) s. 435 
77 PSN-2012-722 
78 Rt. 1993 s. 1169, s. 1174 
79 Aasen (2000) s. 418 
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«vesentlige risikomomenter».80 I en sak fra Gulating lagmannsrett81 blir dette synspunktet 

fulgt opp med henvisning til Nervesvulst-dommen. Her bemerkes det at informasjonsplikten 

antas å gjelde komplikasjoner eller bivirkninger som med en viss sannsynlighet kan inntre. De 

bivirkningene som oppsto i den aktuelle saken, kvalme og smerter, ble ansett som for sjeldne 

til at det kunne konstateres informasjonssvikt. I rettspraksis tas det altså en vurdering av hvor 

stor sannsynligheten er for at den aktuelle risikoen kan inntre. I PSN-2012-569 uttaler nemnda 

at det må kunne utelates informasjon om sjeldne komplikasjoner, fordi det kan «uroe 

pasientene mer enn nødvendig». De nevner også at en slik skjønnsmessig vurdering er i tråd 

med annen praksis fra nemnda.  

Mange medisinske undersøkelser og behandlingstyper er forbundet med risiko. Det kan 

oppstå smerter, skader og komplikasjoner som regnes som en naturlig følge av behandlingen. 

Spørsmålet er hvilke risikoer som er påregnelige og som må aksepteres ved samtykke til 

helsehjelp, og hvor stort krav på informasjon man har i slike sammenhenger.82 Pasienten skal 

informeres om påregnelige skader, altså skader som alminnelig forekommer. Skader som 

forekommer i flere enn 1 % av tilfellene gir normalt ikke grunnlag for erstatning, det er ifølge 

NPE de «statistisk ekstraordinære» skadene under 1 % som kan gi erstatning. Det er derfor 

viktig å skille mellom skader som er påregnelige og hvilke som ikke er det.83  

Ved noen behandlingsmetoder er skader en naturlig følge av helsehjelpen, som amputasjon, 

bruk av cellegift og stråling, osv. Det finnes også tilfeller der det foreligger muligheter for at 

det kan oppstå komplikasjoner som isolert sett kan oppfattes som skade, men som regnes som 

en konsekvens av helsehjelpen og ikke som skade.84 Pasienter bør også få informasjon om den 

type skade som er en følge av helsehjelpen og som ikke gir rett til erstatning.85  

                                                 
80 Rt. 1993 s. 1169, s. 1174 
81 LG-2012-11871 
82 Aasen (2000) s. 415 
83 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 69 
84 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 69 
85 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 70 
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3.2.5 Informasjon om valgmuligheter 

I følge rettspraksis86 er opplysninger om risikofaktorer særlig viktige i tilfeller hvor det 

foreligger «reelle valgmuligheter». Pasienten kan stå overfor valget å ikke la seg operere, eller 

det kan dreie seg om valg mellom alternative typer behandling.87 Det kan også forekomme 

valg hvor ett alternativ framstår som mindre inngripende eller risikofylt og derfor mer 

attraktivt for pasienten.88 Som eksempel kan nevnes i det tilfellet en pasient har knesmerter og 

legen kommer fram til at det er artrose i kneet. Kneartrose kan bedres ved hjelp av blant annet 

vektnedgang, fysioterapi og trening. Hvis pasienten aldri får informasjon om disse 

alternativene, men blir anbefalt operasjon før han har prøvd mindre inngripende alternativer, 

foreligger ikke et gyldig samtykke til operasjon. Manglende informasjon om reelle 

alternativer innebærer altså at pasienten ikke har et godt nok grunnlag for å ta en beslutning.89 

Ved informasjonssvikt mister pasienten muligheten til å velge en helsetilstand som kanskje 

fungerer greit, men ikke optimalt.90 For eksempel kan en pasient heller ønske å leve med 

smerter i kneet enn å leve med komplikasjonene som kan oppstå etter en operasjon. En 

pasient som lider av en alvorlig kreftsykdom vil ha begrensede valgmuligheter, men om det 

foreligger flere tilgjengelige og likeverdige alternativer, skal pasienten informeres om dette og 

dermed gis mulighet til å påvirke valget av metode.91 Dersom det foreligger flere valg, skal 

det legges vekt på pasientens selvbestemmelsesrett.92 

I et vedtak fra Pasientskadenemnda93 fikk pasienten fjernet en svulst over indre 

øregangskanal. Operasjonen ble gjennomført i tråd med medisinske retningslinjer og 

prinsipper, og det var indikasjon for operasjonen. Pasienten ble i tillegg informert om risiko 

ved å la seg operere. Pasienten ble derimot ikke informert om at det også var mulig å fjerne 

svulsten med stereotaktisk strålebehandling. Fordi pasienten ikke fikk informasjon om en slik 

alternativ behandlingsmetode, mener nemnda det foreligger informasjonssvikt. De kom fram 

                                                 
86 Rt. 1993 s. 1169, s. 1174 
87 Aasen (2000) s. 445 
88 Aasen (2000) s. 410 
89 Aasen (2000) s. 410 
90 Aasen (2000) s. 448 
91 Syse (2011) s. 341 
92 Aasen (2000) s. 445 
93 PSN-2012-828 
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til at det var sannsynlig at pasienten ville ha valgt den alternative behandlingen om hun hadde 

fått informasjon, og skaden kunne da vært unngått. Med dette grunnlaget ble pasienten tilkjent 

erstatning.  

Også i vedtaket PSN-2012-761 fra Pasientskadenemnda ble inngrepet, en prostataoperasjon, 

utført i samsvar med alminnelige retningslinjer og prinsipper. Pasienten fikk på forhånd ingen 

informasjon om at det fantes medikamentell behandling. Sakkyndige mente at indikasjonen 

for operasjon var relativ, og at det var mulig å behandle tilstanden med medikamenter. 

Nemnda konkluderte med at pasienten ville ha prøvd medikamentell behandling i stedet for 

operasjon om han hadde fått informasjon om det, og det ble konstatert informasjonssvikt. 

For mange pasienter er behandlingen nødvendig for å helbrede en livstruende sykdom, men 

det er likevel viktig at pasienten får informasjon om behandlingen, mulige komplikasjoner og 

hva som kan bli resultatet til slutt. Dette skaper trygghet og forutberegnelighet for pasienten.94 

For eksempel er det hos kreftpasienter viktig å informere om bivirkninger av cellegift som 

blant annet hårtap, kvalme og blodtap. Kreftbehandlende stråling kan blant annet føre til 

tretthet, kvalme og sår i huden. Informasjon om slike mulige bivirkninger av behandlingen 

gjør pasienten forberedt på at det kan skje.  

 

3.2.6 Pasientens rett til å si nei til informasjon 

Informasjon skal ikke gis mot pasientens uttrykte vilje, jf. pbrl. § 3-2 andre ledd. Dette er også 

i tråd med selvbestemmelsesretten. Hvis pasienten ikke ønsker informasjon, skal 

helsepersonell innenfor visse grenser respektere dette.95 For eksempel kan en pasient ønske å 

ikke informeres om at han har en dødelig sykdom.96 

Dersom pasienten nekter å motta informasjon, kan det få konsekvenser for muligheten til å 

motta helsehjelp. Helsepersonell har et forsvarlighetskrav å forholde seg til, og kravet til 

                                                 
94 Syse (2011) s. 341 
95 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
96 Syse (2015) s. 332 
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gyldig samtykke medfører at helsehjelp ikke alltid kan gis dersom pasienten nekter å motta 

informasjon.97 I visse tilfeller kan ikke alltid helsehjelp gis uten å gi informasjon først, og i 

slike tilfeller kan pasienten bli nødt til å velge bort helsehjelpen dersom han nekter å motta 

informasjon. Helsehjelp kan da bare gjennomføres dersom det finnes nødrettslig grunnlag, 

eller er hjemlet i annet rettsgrunnlag.98 

En pasient som nekter å motta informasjon må likevel informeres om konsekvensene av 

valget om å nekte. For eksempel kan som nevnt pasienten miste tilbudet om helsehjelp på 

grunnlag av dette, fordi helsepersonell ikke forsvarlig kan yte helsehjelp uten å gi pasienten 

nødvendig informasjon. At pasienten har nektet å motta informasjon kan også få betydning 

for pasientens rett til å søke om erstatning.99 En pasient som har nektet å motta informasjon 

kan ikke i ettertid søke om erstatning for informasjonssvikt. Manglende informasjon vil i et 

slikt tilfelle ikke utgjøre noen svikt i helsehjelpen. Dersom en pasient nekter å motta 

informasjon skal dette begrunnes og nedtegnes i journal, jf. pbrl. § 3-5 tredje ledd og hpl. § 

40.  

Det må også tas hensyn til om det foreligger mulighet for skade på pasienten eller andre, og 

om dette i så fall kan forebygges ved å likevel gi informasjon til pasienten.100 Slik 

informasjon kan være for eksempel symptomer pasienten må være oppmerksom på, 

bivirkninger som kan oppstå, fare for skade og lignende.101 Også dersom helsehjelpen for 

eksempel kan føre til endret sinnstilstand og pasienten kan utgjøre en fare for andre, skal 

pasienten informeres om dette.102 

Etter pbrl. § 3-2 tredje ledd skal informasjon også unnlates dersom det er «påtrengende 

nødvendig» for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade. Ordlyden tilsier at det skal mye 

til for å la være å gi informasjon, og dette er en nødrettslig bestemmelse.103 

                                                 
97 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 70 
98 Syse (2015) s. 361 
99 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 71 
100 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
101 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 71 
102 Syse (2015) s. 361 
103 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
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Uavhengig av pasientens vilje kan det også foreligge lovgrunnlag for å informere pasienten, 

for eksempel lov 5. august 1994 nr. 55 om vern av smittsomme sykdommer § 2-1 som er en 

bestemmelse om informasjonsplikt ved allmennfarlige smittsomme sykdommer. 

 

3.2.7 Informasjon til pårørende 

I noen tilfeller har pasientens pårørende rett på tilsvarende informasjon som i pbrl. § 3-2. 

Dette reguleres av pbrl. § 3-3 første ledd, som gir pårørende en slik rett hvis pasienten selv 

samtykker eller dersom «forholdene tilsier det». Et slikt forhold kan for eksempel være at 

pasienten ikke er i stand til å samtykke.  

Etter pbrl. § 3-3 andre ledd skal informasjon gis til både pasient og pårørende dersom 

pasienten er over 16 år og åpenbart ikke kan ta vare på egne interesser på grunn av fysiske 

eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming. Dette har sammenheng 

med reglene om samtykkekompetanse i pbrl. § 4-3, som jeg kommer tilbake til i kapittel 3.3. 

Dersom en pasient ikke kan ta vare på sine egne interesser, skal ikke legen unnlate å gi 

informasjon til pasienten av den grunn. I slike tilfeller et er viktig å tilpasse informasjonen til 

den enkelte pasienten, jf. pbrl. § 3-5.104 

 

3.2.8 Informasjon til barn 

Pbrl. § 3-4 regulerer informasjon til mindreårige pasienter. Hovedregelen er at både pasient og 

foreldre eller andre med foreldreansvaret skal informeres når pasienten er under 16 år. Barn 

har også krav på å få informasjon om sin egen helsetilstand og behandling. Informasjonen 

skal tilpasses pasientens alder og utvikling, jf. pbrl. § 3-5.  

I følge pbrl. § 3-4 andre ledd skal ikke informasjon om pasienter mellom 12 og 16 år gis til 

foreldre mot pasientens vilje. Dette er et unntak fra hovedregelen om at foreldre har full 

                                                 
104 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 130 
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samtykkekompetanse hos pasienter under 16 år, jf. § 4-4. Det kan være flere grunner til at 

pasienten ikke ønsker at foreldre vet at vedkommende har kontakt med helsevesenet, og som 

hovedregel skal det respekteres. Fra denne regelen finnes et unntak i tredje ledd, om at 

informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret likevel skal kunne gis. Det kan 

være opplysninger om hvor pasienten er, fare for selvmord, om de er innlagt på sykehus med 

alvorlige skader, og lignende.105 

 

3.2.9 Hvem skal gi informasjon? 

Etter hpl. § 10 har helsepersonell som yter helsehjelp en plikt til å gi informasjon til den som 

har krav på det etter pbrl. §§ 3-2 til 3-4.106 Den som yter helsehjelp kan delegere oppgaven til 

annet helsepersonell.107 Informasjonsplikten begrenses til helsepersonellets eget faglige 

kompetanseområde, slik at vedkommende selv er i stand til å forstå innholdet i 

informasjonen.108 

Etter hpl. § 10 første ledd andre punktum skal det i helseinstitusjoner utpekes en person som 

skal gi den nødvendige informasjonen til pasienten.109 Den som yter helsehjelp kan for 

eksempel være en lege som utfører inngrepet eller en sykepleier som gir pleie. Stort sett er det 

én person, men hos en pasient med sammensatt helseproblematikk kan det være flere 

ansvarlige.110 Formålet med å utpeke en person som er ansvarlig er å forhindre forvirring og 

uklarheter. Det kan fort oppstå om det er flere personer som skal gi informasjon.111 

                                                 
105 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 131 
106 Molven (2015) s. 203 
107 Syse (2015) s. 359 
108 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 221 
109 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 212 
110 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 129 
111 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 221 
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3.2.10 Krav til informasjonens form 

Den som yter helsehjelp har et ansvar for å tilrettelegge informasjon eller å sikre at dette blir 

gjort.112 I pbrl. § 3-5 stilles det krav til informasjonens form, og denne skal være tilpasset 

pasientens forutsetninger. Bestemmelsen nevner blant annet alder, modenhet, erfaring og 

kultur- og språkbakgrunn som slike individuelle forutsetninger det skal tas hensyn til. 

Informasjon skal tilrettelegges for alle pasienter, men noen pasienter kan ha særlig behov for 

slik tilpasset informasjon. Dette gjelder blant annet blinde, døve, barn, eldre og minoriteter. I 

tilfeller hvor pasienten er minoritetsspråklig kan det for eksempel være nødvendig med 

tolk.113 Ansvaret for å tilrettelegge informasjonen ligger på den som gir helsehjelp.114 

Informasjonen skal etter første ledd, siste punktum gis på en hensynsfull måte. Noe 

informasjon kan være vanskelig å formidle enten om det er på grunn av innholdet eller fordi 

det er vanskelig å kommunisere med den aktuelle pasienten eller pårørende.115 Denne 

bestemmelsen kan for eksempel være aktuell dersom en lege må informere en pasient om en 

kreftdiagnose.  

Etter andre ledd skal helsepersonell videre forsikre seg at pasienten har forstått informasjonen. 

Dette kan være en vanskelig vurdering. Det er derfor viktig at det kommer frem hva pasient 

og pårørende faktisk har forstått, og at de gis mulighet til å stille spørsmål.116 Bestemmelsen 

må ses på som en sammenheng med kravet til et gyldig samtykke, jf. § 4-1. Hvis pasienten 

ikke har forstått informasjonen, kan han heller ikke samtykke til helsehjelpen.   

 

3.3 Kravet om samtykke til behandling 

En person over 18 år har i utgangspunktet full bestemmelsesrett over eget liv og helse, og 

legalitetsprinsippet er et eksempel på denne selvbestemmelsesretten. For å gripe inn i 

                                                 
112 Syse (2015) s. 374 
113 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 131 
114 Molven (2015) s. 206 
115 Syse (2015) s. 375 
116 Syse (2015) s. 375 
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borgernes rettssfære, kreves et gyldig hjemmelsgrunnlag. Også innenfor helsevesenet kreves 

det at det foreligger et slikt gyldig rettsgrunnlag ved inngrep overfor enkeltmennesket. Dette 

rettsgrunnlaget kan være lovhjemlet eller det kan basere seg på pasientens samtykke. I 

helsevesenet vil handlinger som vanligvis ville blitt oppfattet som integritetskrenkelser være 

normal behandling av en tilstand.117 Et eksempel på dette er amputasjon, som bare vil 

oppfattes som legitimt i forbindelse med medisinsk behandling.  

Aslak Syse118 nevner tre vilkår som må være til stede for at det skal foreligge et gyldig 

samtykke: 

1. Personell kompetanse 

Pasienten må ha formell rettshandleevne, altså må pasienten være den riktige til å avgi 

samtykke. Pasienten må også ha nødvendig habilitet, altså de personlige forutsetningene for å 

forstå situasjonen og konsekvensene av samtykket. 

2. Prosessuell kompetanse 

Samtykket må være avgitt på riktig måte. Det kan ikke foreligge svik, tvang og andre 

ugyldighetsgrunner som gjelder for avtaleinngåelse, ved samtykket. Samtykket skal også 

oppfylle de formkrav som stilles, for eksempel hvis det kreves skriftlig samtykke. 

3. Materiell kompetanse 

Samtykket må gjelde et saksforhold pasienten kan samtykke til. 

 

3.3.1 Kravet til informert samtykke 

Pbrl. § 4-1 første ledd lovfester kravet til informert samtykke for å kunne gi helsehjelp. Et 

gyldig samtykke forutsetter nødvendig informasjon om pasientens egen helsetilstand og om 

innholdet i helsehjelpen, jf. § 3-2. Det er først når pasienten har fått denne informasjonen det 
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kan være snakk om at pasienten har selvbestemmelsesrett, og kan velge å samtykke eller ikke. 

Det informerte valget består altså først av informasjon, og deretter et samtykke.119 

Selv om pasienten har avgitt et gyldig samtykke, oppstår det likevel spørsmål om hvor langt 

samtykket rekker. Om pasienten møter opp på legekontoret vil det vanligvis bety at pasienten 

samtykker til at legen foretar de nødvendige undersøkelsene for å diagnostisere pasienten og 

sette i verk nødvendige behandlingstiltak. Dersom undersøkelsen innebærer smerte eller risiko 

for pasienten bør legen forsikre seg om at pasienten samtykker. Dersom en pasient har 

samtykket til at det tas vevsprøve av en svulst i underlivet, kan ikke helsepersonellet fjerne 

livmor og eggstokker under operasjonen uten å innhente samtykke for dette på forhånd. Men 

dersom det det kan medføre fare for liv å ikke foreta dette inngrepet, kan situasjonen bli 

annerledes. Helsepersonell kan altså ikke foreta andre undersøkelser eller behandlingstiltak 

enn de det er samtykket til.120 

Etter § 4-1 andre ledd kan pasienten trekke samtykket sitt tilbake. Det kan være flere grunner 

til at pasienten ønsker å trekke tilbake samtykket. Som slått fast i første ledd er informasjon 

om helsehjelpen en forutsetning for et gyldig samtykke, men inngrepet kan for eksempel være 

mer smertefullt enn pasienten antok.121 Pasienten skal da få informasjon om konsekvensene 

av at han trekker tilbake samtykket og at helsehjelp dermed ikke gjennomføres, jf. andre ledd 

andre punktum. 

 

3.3.2 Samtykkekompetanse 

Hovedregelen er at personer over 18 år kan samtykke til helsehjelp, jf. § 4-3 bokstav a. Dette 

omtales som å ha samtykkekompetanse. Et unntak gjelder for personer som er blitt fratatt 

rettslig handleevne på det personlige området, jf. § 4-7.  

                                                 
119 (Molven (2015) s. 181 
120 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 82 
121 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 132 
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Pasienter over 16 år har også myndighet til å samtykke, med mindre det finnes en 

lovbestemmelse som sier noe annet, eller at tiltakets art tilsier at myndighetsalderen bør være 

18 år, jf. bokstav b. 

Ikke alle har samtykkekompetanse, og pbrl. § 4-3 andre ledd angir nærmere når 

samtykkekompetanse faller bort. Etter andre ledd kan samtykkekompetanse falle bort helt 

eller delvis. Dette gjelder pasienter som har fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens 

eller psykisk utviklingshemming og som på grunn av dette åpenbart ikke kan forstå hva de 

samtykker til.  

At samtykkekompetansen kan falle bort helt eller delvis tilsier at den ikke automatisk faller 

bort ved alle områder. I tilfeller hvor det kan være snakk om at en pasient ikke har 

samtykkekompetanse, skal det gjøres en vurdering av om han kan samtykke eller ikke på det 

aktuelle området. Ordlyden i pbrl. § 4-3 tilsier at det kreves mye for at pasienten skal bli 

fratatt samtykkekompetanse, da kravet er at pasienten «åpenbart ikke er i stand til å forstå hva 

samtykket omfatter.» Mindre svekkelse på grunn av alderdom er altså ikke nok.122 

Avgjørelsen om pasienten har samtykkekompetanse eller ikke, ligger hos den som yter 

helsehjelp, jf. tredje ledd. Helsepersonellet skal legge til rette for at pasienten selv skal kunne 

samtykke ved å ta hensyn til alder, psykisk tilstand, modenhet og erfaring. Selv pasienter med 

nedsatt samtykkekompetanse bør i størst mulig grad ta enkeltavgjørelser om behandling og 

pleie.123 

 

3.3.3 Barns samtykke til helsehjelp 

Dersom pasienten er et barn er det foreldre eller den med foreldreansvaret som kan samtykke 

på vegnet av barnet, jf. pbrl. § 4-4. I denne sammenhengen regnes barn som pasienter under 

16 år, jf. første ledd. Selv om barnet mangler samtykkekompetanse, skal barnet bli hørt etter 

hvert som det modnes og utvikles, jf. tredje ledd. Etter 12 år skal barnet få si sin mening i alle 

                                                 
122 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 133 
123 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 133 
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spørsmål om sin egen helse, og det skal legges økende vekt på hva barnet mener ut ifra alder 

og modenhet. I følge forarbeidene124 foreligger det en «delt samtykkekompetanse» mellom 

foreldre/de som har foreldreansvaret og barn mellom 12 og 16 år.  

Det forekommer at ungdom mellom 16 og 18 år mangler samtykkekompetanse, og for disse 

pasientene er hovedregelen at det er foreldre eller den med foreldreansvaret som har rett til å 

samtykke, jf. § 4-5. Unntaket er at helsehjelpen ikke kan gis hvis pasienten motsetter seg det, 

jf. tredje ledd. Med lovhjemmel kan det likevel ytes helsehjelp til ungdommer uten 

samtykkekompetanse som nekter å motta helsehjelpen. 

 

3.3.4 Pasienter uten samtykkekompetanse 

Pbrl. § 4-6 regulerer samtykke på vegne av pasienter over 18 år uten samtykkekompetanse. 

Dersom helsehjelpen er kortvarig og lite inngripende, kan den som yter helsehjelp ta 

avgjørelse for slike pasienter, jf. første ledd. I følge forarbeidene125 gjelder dette kun dersom 

det kan antas at pasienten ville ha samtykket om vedkommende hadde hatt 

samtykkekompetanse. Helsepersonell må i slike tilfeller anta at pasienten hadde ønsket den 

aktuelle behandlingen.126 Dersom tiltaket anses som faglig unødvendig eller om pasienten 

ville ha ansett tiltaket som krenkende eller nedverdigende, er ikke et slikt hypotetisk samtykke 

et gyldig rettsgrunnlag.127 

Dersom helsehjelpen vil være et alvorlig inngrep for pasienten, kan helsehjelp gis hvis det er i 

pasientens interesse, og om det er sannsynlig at pasienten hadde gitt tillatelse, jf. andre ledd. 

Det skal hentes inn informasjon fra pårørende om hva pasienten ville ha ønsket, i situasjoner 

hvor dette er mulig. Avgjørelsen skal tas av helsepersonell, men helst med informasjon fra 

                                                 
124 Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s. 134 
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pårørende slik at saken blir mest mulig opplyst. Dette fører også til at pårørende kan forstå og 

akseptere avgjørelsen. Pårørende skal ikke ha byrden med å ta en slik avgjørelse selv.128 

Pasienter som er fratatt rettslig handleevne etter lov 26. mars 2010 om vergemål 

(vergemålsloven) § 22 tredje ledd, skal så langt det er mulig selv samtykke til helsehjelp etter 

pbrl. § 4-7.  

 

3.4 Høyesteretts vurdering av informasjonsplikten 

3.4.1 Rt. 1981 s. 728 

Spørsmålet om informert samtykke kom først opp i Rt. 1981 s. 728.129 Saken dreide seg om 

en 11 år gammel gutt som fikk fjernet en lymfeknute fra halsen under lokalbedøvelse ved 

poliklinisk operasjon. Inngrepet førte til en nerveskade. Erstatningskravet ble i hovedsak 

begrunnet med at legen hadde opptrådt uaktsomt, og det ble blant annet stilt spørsmål ved at 

operasjonen ble utført poliklinisk og ikke ved innleggelse. Det ble i tillegg anført at pasienten 

og moren skulle ha vært informert om risikoen for nerveskade, og at moren med nødvendig 

informasjon selv kunne ha etterspurt innleggelse eller overføring til annet sykehus.130 Ved 

samtykkespørsmålet uttalte Høyesterett:131 «Jeg kan ikke legge noen vekt på at [guttens] mor 

ikke ble orientert om skaderisikoen. Man måtte i så fall ha orientert om at inngrepet kunne 

avdekke livstruende sykdom. Etter min mening kan man ikke bebreide [legen] for at han 

utførte inngrepet uten å gi noen slik orientering.» Høyesterett uttaler seg her om betydningen 

av informasjon til pasienten og pårørende.132 Legen blir i denne dommen ikke bebreidet for at 

han ikke ga informasjon om risiko til verken pasienten eller pårørende. Det tyder på at 

pasientens selvbestemmelsesrett ikke sto spesielt sterkt på dette tidspunktet.  

                                                 
128 Ot.prp.nr.64 (2002-2003) s. 17 
129 Syse (2000) s. 64 
130 Rt. 1981 s. 728, s. 731 
131 Rt. 1981 s. 728, s. 735 
132 Aasen (2000) s. 549 
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Uttalelsene er kritisert i juridisk teori. Kjønstad133 mener at Høyesterett her aksepterer 

paternalismen som et grunnleggende prinsipp, ettersom det aksepteres at legen skåner moren 

fra å få informasjon som kan skape engstelse. I følge Kjønstad burde pasientens mor ha fått 

relevant informasjon og på det grunnlaget tatt stilling til om hun ønsket å gi samtykke til 

inngrepet. Dommen ble avsagt med dissens 3-2 og konstaterte at det ikke var utvist 

uaktsomhet. Det er kun førstvoterende som uttaler seg om kritikken fra ankemotparten om at 

legen ikke hadde orientert pasienten og moren om risikoen for nerveskade. Det kan tyde på at 

de andre dommerne er enige med førstvoterende i denne uttalelsen. 

 

3.4.2 Rt. 1993 s. 1169 (Nervesvulst) 

Nervesvulst-dommen er den første høyesterettsdommen som slår fast at brudd på 

informasjonsplikten i prinsippet kan være et tilstrekkelig grunnlag for erstatning. Saken gjaldt 

en skade som ble påført en pasient under en operasjon for å fjerne en nervesvulst. 

Erstatningskravet dreide seg blant annet om at pasienten ikke fikk nok informasjon om 

operasjonen, og at han ikke ville ha samtykket hvis han var klar over risikoen for skade.134 

I denne dommen slår Høyesterett fast at behandling ikke skal settes i gang før pasienten har 

avgitt et informert og gyldig samtykke. Selv om informasjonssvikten i denne saken ikke fører 

til erstatning for pasienten, står informasjonsplikten sterkere enn i Rt. 1981 s. 728. 

Betydningen av pasientens selvbestemmelsesrett vokser, og svekker legens paternalisme. 

Høyesterett konkluderer med at det ikke foreligger erstatningsbetingende informasjonssvikt, 

selv om det er utelatt informasjon til pasienten. Grunnlaget for konklusjonen er at det ble gitt 

informasjon på grunnlag av den diagnosen som ble satt, og dette var en forsvarlig gitt 

diagnose. Diagnosen ble derimot ikke fremstilt som helt sikker for pasienten, og risikoen for 

nervesvulst var ikke stor. Svulsten befant seg i tillegg på en uvanlig plass. Fordi Høyesterett i 

denne dommen ikke kommer fram til at det foreligger informasjonssvikt, tar de heller ikke 

stilling til hva pasienten hadde gjort dersom han hadde fått nødvendig informasjon. 

                                                 
133 Syse (2000) s. 65 
134 Rt. 1993 s. 1169, s. 1169 
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3.5 Journalføring og bevis 

Helsepersonell har plikt til å dokumentere alt av utredning, behandling og pleie i en 

pasientjournal.135 Formålet med dokumentasjon er først og fremst at helsepersonell har 

relevante opplysninger for videre arbeid med pasienten. Dette bidrar til å sikre at pasienten får 

best mulig behandling og pleie. Dokumentasjonen skal blant annet kunne brukes til å avklare 

hva som har skjedd i forbindelse med en pasientskadesak.136 I rettspraksis137 er manglende 

journalføring brukt som bevis mot sykehus. 

Plikten til å føre journal hjemles i hpl. § 39, som retter seg mot den som yter helsehjelp. Hpl. 

§ 40 regulerer hva som skal nedtegnes i pasientens journal. Journalen skal inneholde relevante 

og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, og skal være lett å forstå for annet 

helsepersonell. I følge forarbeidene138 skal journalen bestå av all informasjon om pasienten 

som lagres som grunnlag for undersøkelser, diagnostisering, behandling eller annen 

oppfølgning. 

Hvilke krav som stilles til innholdet i journalen er nærmere regulert i forskrift om 

pasientjournal § 8. Etter bokstav e skal journalen inneholde hvorfor pasienten mottar 

helsehjelp, pasientens sykehistorie og pågående behandling, pasientens tilstand og status ved 

både innkomst og utskrivelse. Etter bokstav f skal journalen også inneholde pasientens 

diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen 

oppfølgning. Også planer for videre oppfølging skal nedtegnes i journalen. Videre inneholder 

bestemmelsen krav til at journalen skal inneholde opplysninger om det er gitt informasjon til 

pasienter eller pårørende, etter bokstav i. Bokstav j stiller krav til opplysninger om pasienten 

har samtykket til helsehjelp, eller eventuelt motsatt seg helsehjelpen.  

I en sak fra Borgarting lagmannsrett139 ble det anført at en trang gips hadde påført pasienten 

en skade. Det var ikke oppført i journalen at trang gips kunne medføre noen risiko for skade. 

Lagmannsretten kom til at det var naturlig å informere om inngrepet og det som kunne skje i 

                                                 
135 Molven (2015) s. 290 
136 Molven (2015) s. 291 
137 Rt. 1989 s. 674 
138 Ot.prp.nr.13 (1998-1999) s. 237 
139 LB-2012-12277 
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ettertid, og at det var dette som skulle dokumenteres i journalen. De uttaler at journalføringen 

fort kan bli «urimelig byrdefull» dersom helsepersonellets plikt til journalføring skal dekke alt 

pasienten blir orientert om i forbindelse med behandlingen. De la derfor lite vekt på at 

journalen ikke inneholdt opplysninger om denne typen risiko. 

I saker om erstatningsansvar kan det oppstå tvil om faktum, ettersom det i ettertid kan være 

vanskelig å vite hva som faktisk skjedde.140 Det kan for eksempel være usikkert om legen har 

informert pasienten, og hvilke opplysninger pasienten har fått. I 1997 ble det gjennomgått 216 

kirurgiske skadesaker som ble meldt til NPE, der det blant annet ble undersøkt i hvor stor grad 

leger dokumenterer at pasienten er informert om skaderisiko og annet. Her fant man at det i 

95 % av tilfellene ikke kunne dokumenteres at pasienten var informert om inngrepet på 

forhånd.141 

I alminnelig erstatningsrett er det skadelidte som har bevisbyrden for at vilkårene for 

erstatningsansvaret er oppfylt.142 Det tilkjennes ikke erstatning med mindre skadelidte med 

overvekt av sannsynlighet godtgjør at skaden skyldes skadevolderen.143 Dette 

overvektsprinsippet ble lagt til grunn i Høyesterettsdommen P-pille II,144 og prinsippet er fulgt 

opp i underrettspraksis. I en sak fra Pasientskadenemnda145 ble det uttalt at det må være mer 

enn 50 % sannsynlig at behandlingen har påført pasienten en skade for at det skal kunne 

tilkjennes erstatning.146 

Pasientjournalen vil kunne være et godt bevis når det foreligger tvil om hva slags informasjon 

som er gitt.147 Det er skadelidte som har bevisbyrden for at det er sammenheng mellom 

behandlingen og pasientskaden dersom det er usikkert. Bevisbyrden er oppfylt dersom det er 

sannsynlig at det er en sammenheng.148 

                                                 
140 NOU 1992:6 s. 27 
141 Aasen (2000) s. 384 
142 Syse (2013) s. 600 
143 Lødrup (2009) s. 52 
144 Rt. 1992 s. 64 
145 PSN-2005-489 
146 Syse (2011) s. 277 
147 Aasen (2000) s. 625 
148 Lødrup (2009) s. 276 
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Bestemmelsen i passkl. § 3 første ledd er en bevisregel, og er i samsvar med praksisen som 

allerede var utviklet i Pasientskadenemnda.149 Pasientskadenemnda tok utgangspunkt i en 

formodning om at skader som skjer under behandling, og som man ikke finner annen 

forklaring på enn at det må ha skjedd en feil, gir rett til erstatning.150 Bestemmelsen slår fast at 

dersom årsaken til en skade på en pasient er uklar, og skaden sannsynligvis skyldes 

behandlingen, skal det antas at skaden skyldes feil eller svikt ved helsehjelpen. Dette er et 

unntak fra den alminnelige erstatningsretten hvor det som nevnt er den skadelidte som har 

bevisbyrden.151 Det stilles ikke strenge krav til å motbevise denne formodningen om hva som 

er årsak til skaden.152 Formålet med regelen er blant annet å unngå spekulering i fakta hvor 

det er usikkert hva som faktisk har skjedd.153 Det var ikke et mål med regelen at flere 

pasienter skulle få medhold, men å gjøre det bevismessig lettere å få medhold i saken når 

vilkårene er oppfylt.154 

I en sak fra Borgarting lagmannsrett155 uttaler retten at journalen er mangelfull når det 

kommer til informasjon til pasienten om risikofaktorer, og dette anses som en svakhet ved 

journalføringen. De mener det er sannsynlig at pasienten enten ikke fikk informasjon om 

mulig komplikasjon, eller at informasjonen er nedtonet slik at pasienten ikke fikk det med 

seg. Lagmannsretten kommer til at det er skadevolder som er ansvarlig for dette i tilfeller hvor 

det ikke er dokumentert hva slags informasjon som er gitt til pasienten. 

Det er opp til helsepersonell å føre journalen så nøyaktig at både dommere og sakkyndige kan 

se om vedkommende har handlet forsvarlig.156 I en sak fra NPE157 fremgår det ikke hva 

pasienten er informert om av sykehusets opplysninger, og det legges til grunn at informasjon 

ikke ble gitt. I en annen sak fra NPE158 legges det uten videre til grunn at pasienten ikke har 

fått informasjon fordi pasienten benekter å ha mottatt informasjon, og det fremgår heller ikke 

                                                 
149 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 91 
150 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 70 
151 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 91 
152 Syse (2011) s. 126 
153 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 91 
154 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 70 
155 LB-2014-206144 
156 Ohnstad (2002) s. 153 
157 423/93 
158 847/93 
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av journalen at informasjon er gitt. Dersom journalen ikke inneholder slike nedtegnelser, blir 

konklusjonen som regel at det foreligger informasjonssvikt, hvis andre forhold også trekker i 

samme retning.159 

Høyesterett160 har uttalt at i saker hvor bevisene kan være sammensatte og trekke i flere 

forskjellige retninger, bør det som er skrevet ned i forbindelse med det som skjedde veie 

tyngre enn opplysninger som kommer fram i ettertid. Eksempelvis vil det som er skrevet i en 

legejournal veie tyngre enn opplysninger som kommer etter at tvisten er oppstått, fra for 

eksempel partene i tvisten. Dette prinsippet er fulgt opp av Pasientskadenemnda. I saken PSN-

2013-1492 foreligger motstrid mellom journalnotatet og pasientens opplysninger. Nemnda tar 

her utgangspunkt i nevnte Høyesterettsdom og legger avgjørende vekt på opplysningene som 

fremgår av journaldokumentene, hvor det fremgår at pasienten fikk tilstrekkelig informasjon 

før behandlingen. Også i PSN-2013-1774 konkluderer nemnda med at pasienten mest 

sannsynlig fikk tilstrekkelig informasjon på bakgrunn av dette prinsippet.  

 

 

4 Pasientskadeerstatning og vilkår 

Formålet med den alminnelige erstatningsretten er både at den skal forebygge og 

gjenopprette. Ved pasientskaderetten gjelder de samme formålene.161 Som nevnt tidligere kan 

krav om erstatning komme av at pasienten har fått mangelfull informasjon om risiko knyttet 

til helsehjelp, og at det derfor ikke foreligger samtykke. Dersom en slik risiko fører til skade 

kan pasienten ha krav på erstatning.162 Hovedregelen er at man ikke kan samtykke til å bli 

påført en betydelig skade, men dersom det foreligger både samtykke og medisinsk indikasjon 

for behandlingen blir legen ikke erstatningsansvarlig.163 

                                                 
159 Aasen (2000) s. 626 
160 Rt. 1998 s. 1565, s. 1570 
161 Syse (2011) s. 26 
162 Aasen (2002) s. 226 
163 Kjønstad (2013) s. 262 
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4.1 Vilkår for erstatning 

Erstatningsretten tar utgangspunkt i at det er voldt en skade. Hvis skaden skyldes en 

skadevoldende handling, er spørsmålet om skadelidte kan kreve tapet erstattet av 

skadevolder.164 

I alminnelig erstatningsrett må flere vilkår være oppfylt for at det skal kunne tilkjennes 

erstatning. Disse samme kumulative vilkårene gjelder også i pasientskaderetten, og er vilkår 

om at det har skjedd en skade, at det foreligger ansvarsgrunnlag og at det er 

årsakssammenheng mellom handling og skade.165 

 

4.1.1 Vilkåret om skade 

Grunnvilkåret for erstatning, selve pasientskaden, reguleres av passkl. § 1. Det må ha skjedd 

en skade i institusjon under spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, under ambulansetransport eller av helsepersonell med autorisasjon eller 

lisens som yter helsehjelp, og personer som opptrer på vegne av disse. Etter ordlyden er ett 

alternativ nok, jf. «eller». 

Selve skadebegrepet er ikke definert i verken loven eller forarbeidene, men Nygaard definerer 

begrepet skade som et negativt faktum eller en ugunstig effekt.166 For eksempel kan det 

oppstå skade ved forsinket diagnose av hjerneblødning, ettersom behandlingen da kommer i 

gang for sent og den forsinkede behandlingen kan føre til mer skade enn nødvendig. Alle 

skader kan gi rett til erstatning etter alminnelig erstatningsrett, så lenge vilkårene er oppfylt. 

Det dekker altså både fysiske og psykiske skader. Skadebegrepet etter pasientskadeloven 

svarer til det samme skadebegrepet som i den alminnelige erstatningsretten.167 Den 

skadevoldende handlingen trenger ikke bare være en aktiv handling, begrepet dekker også 

                                                 
164 Lødrup (2009) s. 43 
165 Lødrup (2009) s. 53 
166 Nygaard (2007) s. 59 
167 Syse (2011) s. 94 
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unnlatelse.168 Skade på grunn av unnlatelse kan for eksempel skje ved at legen glemmer å 

henvise pasienten videre til utredning ved sykdom, og pasienten ikke får den behandlingen 

han trenger. 

For at skaden skal anses som pasientskade må skaden altså være voldt på et bestemt sted eller 

av en bestemt yrkesutøver som angitt i første ledd, og skaden må samtidig være voldt under 

utførelsen av bestemte typer arbeidsoppgaver.169 Etter andre ledd regnes det som pasientskade 

dersom skaden skjer i forbindelse med blant annet veiledning, undersøkelse, diagnostisering, 

behandling og pleie. Skader utenfor en behandlingssituasjon som nevnt i andre ledd omfattes 

ikke av loven.170 Loven gjelder også skader som skjer på grunn av mangelfulle journaler eller 

manglende innhenting av samtykke.171 At det tilsiktede målet med behandlingen ikke oppnås, 

regnes ikke som skade.172 

Ved pasientskade må skaden også ha ført til erstatningsmessig tap. En pasientskade kan være 

for eksempel en nerve som er kuttet ved uhell i løpet av en operasjon eller sykdom som er 

oppstått etter smitte på sykehus.173 

 

4.1.2 Vilkåret om ansvarsgrunnlag 

Selv om man har forårsaket en skade, betyr ikke dette at man automatisk er ansvarlig for det 

tapet som forårsakes av skaden. Det kreves i tillegg at det foreligger et ansvarsgrunnlag, og 

det viktigste ansvarsgrunnlaget i norsk rett er skyld. Det innebærer at den som har opptrådt 

uaktsomt eller uforsvarlig blir erstatningspliktig overfor skadelidte.174 

Erstatningsansvar forutsetter at det finnes et ansvarsgrunnlag. Det finnes to hovedformer 

ansvarsgrunnlag, ansvar på subjektivt grunnlag og ansvar på objektivt grunnlag. Ansvar på 

                                                 
168 Syse (2011) s. 95 
169 Syse (2011) s. 100 
170 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 89 
171 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 90 
172 Arbeidsgruppen s. 20 
173 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 10 
174 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 11 
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subjektivt grunnlag er ansvar for skader som er voldt ved uaktsom eller uforsvarlig handling, 

og kalles culpaansvar. Dette er det alminnelige ansvarsgrunnlaget, og den som handler 

uaktsomt pådras vanligvis et erstatningsansvar for skaden. Ansvar på objektivt grunnlag er 

ansvar uten skyld, og oppstår selv om skadevolderen ikke kan bebreides.175 

For at vilkåret om ansvarsgrunnlag skal være oppfylt i forbindelse med pasientskade må en 

helsearbeider ha opptrådt uforsvarlig.176 I en slik situasjon må det tas en vurdering av om 

helsearbeideren kunne ha handlet annerledes for å forhindre skaden og samtidig behandlet 

pasienten, eller om det for eksempel var knapt med tid. En situasjon hvor det oppstår behov 

for øyeblikkelig hjelp må vurderes annerledes enn ved en planlagt operasjon. En 

ryggoperasjon som er planlagt i lang tid er ofte bedre forberedt enn en ryggoperasjon etter en 

alvorlig bilulykke. Kravet om ansvarsgrunnlag omfatter også tilfeller hvor behandlingen er 

foretatt uten samtykke.177 

 

4.1.2.1 Passkl. § 2 

Passkl. § 2 angir vilkåret for ansvarsgrunnlag. Selv om pasienten er kommet til skade har han 

ikke krav på erstatning hvis det ikke foreligger ansvarsgrunnlag.178 

Hovedregelen for ansvarsgrunnlag gjelder svikt ved ytelsen av helsehjelp selv om ingen kan 

lastes, jf. bokstav a. Kravet er at det har skjedd noe som avviker fra «vanlig god medisinsk 

virksomhet». Det gjelder både diagnostisering, valg av type helsehjelp, gjennomføringen av 

helsehjelp, oppfølging, osv. Det som har vært avvikende fra god medisinsk praksis trenger 

ikke knyttes til en spesiell person som har vært involvert i helsehjelpen, jf. ordlyden «selv om 

ingen kan lastes».179 

                                                 
175 Lødrup (2009) s. 51 
176 Kjønstad (2013) s. 95 
177 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 11 
178 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 90 
179 Syse (2011) s. 106 
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I en sak fra Borgarting lagmannsrett180 defineres uttrykket svikt slik at det ved behandlingen 

foreligger avvik fra gjeldende medisinskfaglige retningslinjer og prinsipper, uten at den som 

yter helsehjelp har handlet uaktsomt eller klanderverdig. Terskelen for hva slags handlinger 

som kan regnes som uaktsomme når det har skjedd en svikt skal være forholdsvis lav, ifølge 

forarbeidene til pasientskadeloven.181 Når det oppstår tvil er det riktigere å sette terskelen for 

lavt enn for høyt.  

I de fleste erstatningssaker er det den medisinske behandlingen som er ansvarsgrunnlaget,182 

men erstatningskrav kan også oppstå ved en ellers forsvarlig utført behandling dersom 

pasienten ikke er informert om risikofaktorer på forhånd. Dersom informasjon om en 

risikofaktor utelates, og denne risikoen realiseres i skade, kan altså pasienten ha krav på 

erstatning. Grunnlaget for erstatningskravet vil være at pasienten ikke har samtykket til 

behandlingen. Informasjonssvikt vil kunne utgjøre en slik svikt som nevnt i passkl. § 2 

bokstav a.183 

Passkl. § 2 nevner ikke informasjonssvikt. Etter reglene for den midlertidige ordningen med 

pasientskadeerstatning var informasjonssvikt en av skadene som ble omfattet av § 2. I følge 

forarbeidene184 skulle det ikke bety noen realitetsendring at informasjonssvikt ikke ble nevnt i 

pasientskadeloven. Dette synet er fulgt opp i rettspraksis. I en dom fra Hålogaland 

lagmannsrett185 dekker ordlyden i passkl. § 2 også informasjonssvikt.  

Dersom informasjonssvikten har medført en skade, er vilkåret for erstatning oppfylt. Men for 

at pasienten skal få erstatning, må det sannsynliggjøres at pasienten ikke ville ha latt seg 

operere dersom pasienten på forhånd hadde fått nødvendig informasjon. Behandlingen er 

medisinsk forsvarlig, og ansvarsgrunnlaget er dermed ikke en uforsvarlig medisinsk 

behandling som er det vanlige ved pasientskader. I et slikt tilfelle er ansvarsgrunnlaget at 

behandlingen settes i gang uten at pasienten har avgitt gyldig samtykke på grunn av 

                                                 
180 LB-2012-12277 
181 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 64 
182 Aasen (2000) s. 613 
183 Aasen (2002) s. 226 
184 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 48 
185 LH-2014-44129 
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mangelfull informasjon.186 Dersom det oppstår skade på grunn av en risiko som ikke er nevnt 

til pasienten, vil pasienten ha krav på erstatning på grunnlag av at han ikke ville ha samtykket 

til behandlingen med kunnskap om risikofaktorene.187  

 

 

4.1.2.2 Passkl. § 2 tredje ledd 

Passkl. § 2 tredje ledd er et unntak fra hovedregelen, og slår fast at det likevel kan ytes 

erstatning selv om vilkårene i første og andre ledd ikke er oppfylt, dersom pasientskaden er 

«særlig stor eller særlig uventet» og pasientskaden ikke er en følge av en type risiko som må 

aksepteres. Det betyr at det er risikoer innenfor helsevesenets behandlingsmetoder som 

pasienten må godta, og det må tas en vurdering av hva som er akseptabel risiko. I følge 

forarbeidene188 gjelder denne bestemmelsen tilfeller hvor det for eksempel oppstår en sjelden 

og alvorlig komplikasjon ved en i utgangspunktet relativt ufarlig operasjon.  

Dersom risikoen er nødvendig for å redde livet til en pasient, vil ikke dette føre til 

erstatningsansvar. I et slikt tilfelle er skaden en såkalt «kalkulert risiko».189 I en dom fra 

Høyesterett190 ble det uttalt at pasienter med kreft og andre typer livstruende sykdom ikke 

generelt er unntatt fra bestemmelsen, men at det ved helhetsvurderingen må tas hensyn til at 

pasienten lider av en slik livstruende sykdom. Risiko ved behandling som er nødvendig for å 

redde en pasients liv anses altså som utslag av en type risiko pasienten må akseptere. 

Forarbeidene191 understreker at bestemmelsen er en sikkerhetsventil for de tilfellene som ikke 

faller inn under første ledd.  

I noen tilfeller oppstår det skade i forbindelse med helsehjelp, men hvor det ikke foreligger 

grunnlag for ansvar etter første ledd. Unntaket skal da fange opp de tilfellene hvor det ikke er 

rimelig at pasienten selv bærer følgene av denne skaden. Hvilke tilfeller som omfattes av 

                                                 
186 Aasen (2000) s. 614 
187 Aasen (2002) s. 226 
188 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 91 
189 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 91 
190 Rt. 2013 s. 653, avsnitt 33 
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regelen beror på skjønn,192 men det er bare i særlige tilfeller erstatning tilkjennes på grunnlag 

av en slik rimelighetsvurdering.193 Det største området for bestemmelsen er i tilfeller hvor en 

medisinsk riktig behandling likevel har ført til betydelige komplikasjoner. Vilkårene om stor 

og uventet skade er ikke to alternative vilkår, men er elementer i en helhetsvurdering.194 Ved 

vurderingen av om vilkårene i denne bestemmelsen er oppfylt må det foretas en såkalt 

rimelighetsvurdering, altså om det anses som rimelig å tilkjenne erstatning i det aktuelle 

tilfellet.  

I følge passkl. § 2 tredje ledd siste punktum skal det i denne rimelighetsvurderingen legges 

vekt på hva slags informasjon pasienten har fått. Spørsmålet er om «det er gitt tilstrekkelig 

informasjon på forhånd». I tilfeller hvor det kan være medisinsk riktig å ta en kalkulert risiko i 

forbindelse med en behandling, kan det utløse krav om erstatning hvor pasienten ikke er 

informert om det.195 Det må altså først og fremst tas en vurdering av om skaden er særlig stor 

eller særlig uventet, og heller ikke utslag av en risiko pasienten må akseptere. I tillegg skal det 

i vurderingen tas hensyn til hva slags informasjon pasienten fikk på forhånd. Selv om det fra 

helsevesenets side er medisinsk riktig å ta en kalkulert risiko ved behandlingen, kan dette gi 

pasienten rett til erstatning dersom pasienten ikke har fått tilstrekkelig informasjon om dette.  

Dersom det er gitt informasjon på forhånd, vil det være vanskelig å bli tilkjent erstatning på 

grunnlag av denne unntaksregelen. Dersom pasienten er informert om komplikasjoner som 

fører til en pasientskade, vil det sjelden føre til erstatning.196  

 

4.1.3 Vilkåret om årsakssammenheng 

Dersom pasienten er utsatt for behandlingssvikt, og det samtidig har oppstått en skade 

uavhengig av svikten, har ikke pasienten krav på erstatning for skaden. I passkl. § 2 presiseres 

dette ved formuleringen «når skaden skyldes …», som henviser til prinsippet om 
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årsakssammenheng. Det må være en sammenheng mellom den uforsvarlige handlingen og 

pasientens skade.197 Selv om en handling er uforsvarlig, oppstår det ikke noe ansvar hvis 

handlingen ikke har ført til skade eller tap.198 I P-pilledom II199 formuleres kravet om 

årsakssammenheng slik at vilkåret er oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd uten 

handlingen. Handlingen er en nødvendig betingelse for at skaden skjer. Dette kalles også 

betingelseslæren. Om skaden skjer uavhengig av handlingen foreligger det altså ikke 

årsakssammenheng.  

Når helsehjelpen mest sannsynlig er årsaken til skaden, er kravet til årsakssammenheng 

oppfylt. Av og til kan sammenhengen være åpenbar, mens andre ganger kan det være 

vanskelig å fastslå om det finnes slik årsakssammenheng. Da er det avgjørende hva som er 

mest sannsynlig ut fra en medisinsk vurdering. Helsehjelpen må være en mer sannsynlig årsak 

til skaden enn noe annet forhold, det må være mer enn 50 % sannsynlig. Det kreves altså ikke 

at man er sikker på at helsehjelpen er den faktiske årsaken.200 

Helt tilfeldige og upåregnelige skader er det ingen som ilegges ansvar for. Om en pasient får 

en skade på operasjonsbordet på grunn av en sykdom som ingen visste om på forhånd, er 

skaden upåregnelig og det er ingen som har skylden i dette. Om helsepersonellet derimot 

visste om sykdommen, men ikke gjorde noe med det, er skaden påregnelig og forholdsregler 

skulle ha vært tatt.201 Det er altså bare de påregnelige følgene av skadene som gir rett til 

erstatning.202  

 

 

4.2 Det hypotetiske samtykket 

Pasienten har som nevnt krav på informasjon om behandling og risikofaktorer som kan være 

forbundet med behandlingen. Slik informasjonen er grunnleggende for at pasienten selv kan 

                                                 
197 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 13 
198 Lødrup (2009) s. 53 
199 Rt. 1992 s. 64, s. 69 
200 Molven (2015) s. 430 
201 Molven (2015) s. 431 
202 Lødrup (2009) s. 53 
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avgjøre hva slags behandling han ønsker dersom det foreligger flere alternativer, eller om han 

ønsker å la seg behandle.203 En skade som følger av et uhell under en operasjon som ikke 

skulle vært gjort, er normalt en skade det kan kreves erstatning for. Skyldgraden ved uhellet er 

ikke relevant, det viktige er at operasjonen aldri burde ha vært gjennomført på grunn av 

manglende samtykke.204 Spørsmålet blir da hva som er virkningen av at en lege unnlater å gi 

informasjon.205 

Informasjonssvikten kan ikke forårsake skade på egen hånd, det skjer bare i kombinasjon med 

det medisinske inngrepet. Skaden har dermed to årsaker som virker sammen.206 Kravet om 

årsakssammenheng er oppfylt dersom skaden er forårsaket av både behandling og 

informasjonssvikt.207 

I tilfeller hvor pasienten ikke har fått nødvendig informasjon, må det vurderes om pasienten 

likevel ville ha latt seg behandle dersom han hadde fått informasjon. Noen pasienter ønsker 

operasjon uavhengig hva slags risikofaktorer som foreligger fordi operasjonen er veldig viktig 

å få gjennomført, for eksempel fordi pasienten har store smerter eller andre betydelige plager. 

Dersom pasienten hadde samtykket til inngrepet selv med nødvendig informasjon, ville 

skaden likevel ha skjedd, og han har ikke rett til erstatning.208 Det foreligger da et såkalt 

hypotetisk samtykke.209 

En slik vurdering er utgangspunktet i dommen Cauda equina. I dommen er spørsmålet om 

pasienten ville ha samtykket til behandlingen hvis han hadde mottatt nødvendig informasjon. 

Førstvoterende mener svaret beror på en hypotese om hva pasienten ville ha gjort med 

tilstrekkelig informasjon.210 Det må sannsynliggjøres at skaden ikke ville ha oppstått dersom 

legen på forhånd hadde informert om risiko, og pasienten på det grunnlaget ikke hadde 

samtykket til behandling.211 Men dersom det er sannsynlig at pasienten likevel ville ha gitt et 

                                                 
203 Lødrup (2009) s. 274 
204 Ot.prp.nr.31 (1998-1999) s. 13 
205 Lødrup (2009) s. 275 
206 Aasen (2002) s. 235 
207 Aasen (2002) s. 226 
208 Kjønstad (2005) s. 111 
209 Aasen (2000) s. 537 
210 Rt. 1998 s. 1538, s. 1547 
211 Aasen (2000) s. 619 
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slikt hypotetisk samtykke vil ikke informasjonssvikten framstå som årsaken til skaden. Da er 

heller ikke vilkåret om årsakssammenheng oppfylt, og pasienten har ikke krav på 

erstatning.212 

 

4.2.1 Rt. 1998 s. 1538 (Cauda equina) 

Cauda equina-dommen dreier seg om en mann som ble operert i ryggen. Under operasjonen 

ble nerver i ryggen skadet, og dette påvirket blant annet pasientens seksualfunksjon. 

Høyesterett legger kravet til informert samtykke fra Nervesvulst-dommen til grunn for videre 

drøftelse, og konkluder med at det foreligger informasjonssvikt. De kommer til at det er 

nødvendig å informere om risikoen for skade, selv om den er liten. Som nevnt sto Høyesterett 

da overfor en vurdering av hva pasienten hadde valgt hvis han hadde fått informasjon om 

risikoen. Førstvoterende mener at pasientens standpunkt må fastlegges konkret og individuelt, 

altså må dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Sakkyndige uttaler at det var vanlig at pasienter 

fulgte legens råd, men at dette ikke alltid skjedde.213 

Førstvoterende konkluderer med at pasienten ikke ville ha latt seg operere dersom han hadde 

fått den tilstrekkelige informasjonen om risiko ved operasjonen.214 Han kommer altså til at det 

ikke foreligger et hypotetisk samtykke fra pasienten. Annenvoterende er enig med 

førstvoterende om at det foreligger informasjonssvikt. Deretter tar han stilling til om det 

foreligger et hypotetisk samtykke, og er enig om at pasientens standpunkt må vurderes 

konkret og individuelt. Han uttaler også at det ikke bør stilles strenge krav til 

sannsynliggjøring av at pasienten med nødvendig informasjon ikke ville valgt å la seg 

operere. Men på grunnlag av blant annet pasientens situasjon, hans plager og sykmelding, 

mener annenvoterende at pasienten ville ha fulgt legens råd og likevel latt seg operere. 

Annenvoterende mener altså at det foreligger et slikt hypotetisk samtykke. Operasjonen da 

ville ha blitt gjennomført likevel, og informasjonssvikt er derfor ikke årsaken til pasientens 

                                                 
212 Syse (2015) s. 331 
213 Rt. 1998 s. 1538, s. 1547 
214 Rt. 1998 s. 1538, s. 1548 
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skader.215 Vilkåret om årsakssammenheng er dermed ikke oppfylt. Pasienten fikk altså ikke 

erstatning på tross av at Høyesterett mente det forelå erstatningsbetingende informasjonssvikt.  

Både flertallet og mindretallet er enige i at det må foretas en hypotetisk vurdering av hva 

pasienten ville ha gjort i den aktuelle situasjonen, altså at det skal tas utgangspunkt i et 

hypotetisk samtykke.216 Det avgjørende i dommen var hva pasienten ville ha gjort hvis han 

hadde fått informasjon om risikoen rundt inngrepet.217 Dommen er avsagt med dissens, da 

flertallet og mindretallet ikke er enige i vurderingen av om det foreligger hypotetisk 

samtykke. Det foreligger derimot enighet om at det skal foretas en slik hypotetisk vurdering 

av om det foreligger årsakssammenheng, og dissensen påvirker derfor ikke betydningen av 

prinsippet om det hypotetiske samtykket.  

Cauda equina-dommens prinsipp om det hypotetiske samtykket er lagt til grunn i flere 

avgjørelser i underrettspraksis. Et eksempel er en sak fra Eidsivating lagmannsrett,218 hvor det 

også tas utgangspunkt i at informasjonssvikt kan utgjøre svikt ved helsehjelp som kan gi 

grunnlag for pasientskadeerstatning, med forutsetningen at det er årsakssammenheng mellom 

informasjonssvikten og pasientskaden. Det uttales i denne dommen at dette beror på en 

hypotese om hvilket standpunkt den konkrete pasienten ville ha tatt hvis den nødvendige 

informasjonen ble gitt, og henviser her til Cauda equina-dommen.  

I Borgarting lagmannsrett219 slo flertallet fast at vurderingen av om det forelå hypotetisk 

samtykke i den aktuelle saken var vanskelig. De kom etter hvert fram til at pasienten ikke 

ville ha ønsket operasjon, selv med nødvendig informasjon på et tidligere tidspunkt. De 

begrunner dette blant annet med at operasjonen kun var forebyggende, og pasienten ikke 

hadde smerter eller plager av betydning. Mindretallet er uenige, og mener pasienten ville ha 

latt seg operere. Mindretallets begrunnelse er at pasienten fikk noe informasjon på forhånd, 

hun var ivrig etter å få en operasjonsdato, og hadde ringt et annet sykehus for å få informasjon 

om inngrepet. De legger også spesielt vekt på at hun på et senere tidspunkt lot seg operere i 

hånden på nytt, til tross for et usikkert utfall.  

                                                 
215 Rt. 1998 s. 1538, s. 1548 
216 Aasen (2002) s. 229 
217 Aasen (2002) s. 235 
218 LE-2014-4669 
219 LB-2013-133319 
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Det hypotetiske samtykket er altså et kjent og godtatt prinsipp i domstolene. 

 

4.2.2 Aksept av risiko 

Dersom pasienten får nødvendig informasjon og avgir gyldig samtykke, og behandlingen 

fører til skade, inntrer det ikke noe erstatningsansvar. Dette er grunnen til at det er viktig å 

fastslå om pasienten har samtykket. Den som samtykker til et inngrep med den risikoen som 

følger med, får et dårligere erstatningsrettslig vern enn den som ikke får informasjon om 

denne risikoen.220 Det dreier seg om en såkalt «aksept av risiko». Det objektive 

erstatningsansvaret skal beskytte individet mot uventet fare, men ikke mot risikofaktorer som 

skadelidte har akseptert. Når skadelidte med full kunnskap om en risiko ikke tar hensyn til 

denne risikoen for å unngå skade, blir hensynet til å verne skadelidte opphevet.221 

Kjønstad er imidlertid kritisk til prinsippet om at erstatning skal falle bort ved aksept av 

risiko, og analyserte tidlig på 2000-tallet flere Høyesterettsdommer fra hele 1900-tallet som 

dreide seg om aksept av risiko. Analysen hans viser at selv om Høyesterett tidligere har 

akseptert dette synspunktet som grunnlag for å nekte erstatning, har de i nyere tid vært 

forsiktige med å la skadelidte tape erstatning på grunn av aksept av risiko.222 Læren om aksept 

av risiko har fått stadig mindre plass.223 Om man ser på norsk rettspraksis under ett har den 

vært tilbakeholden med å godta en slik aksept. I følge Lødrup224 finnes ingen eksempler på at 

den har vært oppfattet som et underforstått samtykke til å bære risikoen for skade. Kjønstad 

mener man bør være forsiktig med å la erstatningsvernet falle bort ved såkalt aksept av risiko 

og hypotetisk samtykke.225 

 

                                                 
220 Aasen (2000) s. 628 
221 Aasen (2000) s. 629 
222 Kjønstad (2003) s. 534 
223 Kjønstad (2003) s. 523 
224 Lødrup (2009) s. 164 
225 Kjønstad (2013) s. 269 
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4.2.3 Kritikk mot prinsippet om det hypotetiske samtykket 

Det hypotetiske samtykket er ikke nevnt i lovene som er vedtatt etter Cauda equina-dommen, 

og man kan spørre seg om det er et tegn på at lovgiver ikke ønsket en slik vurdering. Det er i 

juridisk teori rettet kritikk mot bruken av det hypotetiske samtykket. Kjønstad226 mener at det 

må skyldes at det ikke er et godt nok grunnlag at man kan anta at pasienten ville ha samtykket 

ved vurderingen av årsakssammenheng. Han er kritisk til Cauda equina-dommen på grunnlag 

av synet på pasientens selvbestemmelsesrett. Han mener det er viktig at pasienten får 

bestemme selv når det er risiko for komplikasjoner ved noe så viktig som, i den aktuelle 

saken, pasientens potens. Han mener at pasientens selvbestemmelsesrett generelt sett bør være 

hovedprinsippet.227 

Det er ofte slik at verken pasienten selv, Høyesterett eller noen andre kan vite sikkert hva 

pasienten hadde gjort hvis han hadde mottatt nødvendig informasjon.228 Aasen mener at 

kravet om årsakssammenheng ikke skal gjøre det unødvendig vanskelig å få erstatning ved en 

skade som skjer i forbindelse med et inngrep som det ikke er gitt nødvendig informasjon om. 

Hun mener at et hypotetisk spørsmål om hva pasienten hadde valgt med nødvendig 

informasjon sjelden kan gi et riktig svar om hva pasienten faktisk ville ha gjort. Hun mener 

også at dersom pasienten er påført en skade, og skaden skyldes det medisinske inngrepet, vil 

inngrepet være urettmessig dersom kravet om informert samtykke ikke er oppfylt.229  

Også Syse er skeptisk til vurderingen av et hypotetisk samtykke. Han mener et slikt 

hypotetisk samtykke ikke er et godt nok kompetansegrunnlag når det kommer til inngripende 

eller integritetskrenkende undersøkelse eller behandling.230 Et hypotetisk samtykke baserer 

seg på hva en lege tror pasienten hadde ønsket. At legen tar en slik avgjørelse innebærer at 

pasienten mister sin selvbestemmelsesrett selv om det er en mulighet for at legen tar det 

samme valget som pasienten ville ha tatt. 

                                                 
226 Kjønstad (2013) s. 262 
227 Kjønstad (2013) s. 263 
228 Aasen (2002) s. 235 
229 Aasen (2002) s. 238 
230 Kjønstad (1994) s. 119 
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I en dom fra Oslo tingrett231 mener dommeren at domstolene bør være tilbakeholdne med å 

med å legge til grunn hypotetisk samtykke. Dommeren mener at mangel på en slik 

tilbakeholdenhet vil kunne undergrave informasjonsplikten. Informasjon til pasienten er 

såpass viktig at manglende informasjon bør veie tungt. Uten en slik vektlegging kan 

informasjonsplikten bli «uthult og i verste fall illusorisk».  

 

 

5 Hvordan vurderes informasjonssvikt som grunnlag for 

erstatning i rettspraksis? 

Mange saker som føres for domstolene med krav om erstatning etter behandling i 

helsevesenet handler om at pasienten er påført fysisk skade. Men det er svært få dommer hvor 

erstatningsansvaret er begrunnet med at krav om informasjon og samtykke er krenket. 

 

5.1 Høyesterett 

Den første gang Høyesterett drøftet spørsmålet om informasjonssvikt var i Nervesvulst-

dommen.232 Denne dommen definerte hva informasjonsplikten innebar etter legeloven § 25. 

Dette synet på informasjon er videreført i senere rettspraksis. Også kravet om at pasienten 

skulle samtykke til helsehjelp, og at informasjon var en forutsetning for at pasienten kunne 

avgi et gyldig samtykke, ble slått fast i denne dommen.  

Høyesterettsdommene viser at utviklingen har gått i retning at informasjon til pasienten er 

svært viktig. Pasientens selvbestemmelsesrett har erstattet legens paternalisme. Dette er blant 

annet tydelig i Rt. 1981 s. 728, hvor legen ikke bebreides for at pårørende ikke har fått 

opplysninger om pasientens tilstand. Nervesvulst-dommen som kom 12 år etterpå viser et helt 

                                                 
231 TOSLO-2005-146707 
232 Aasen (2000) s. 614 
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annet syn på informasjonsplikten, og Høyesteretts gir en omfattende beskrivelse av 

informasjonspliktens innhold. Denne utviklingen er nå lovfestet i både pasient- og 

brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. 

Høyesterettsdommene som har relevans for problemstillingen er fra tiden før pasient- og 

brukerrettighetsloven ble til. Det er dermed informasjonskravet i legeloven § 25 tredje ledd er 

derfor lagt til grunn for drøftelsene i dommene. De tre Høyesterettsdommene som finnes på 

dette området er svært forskjellige. Årsaken til dette er sannsynligvis at de kom i en tid da 

pasientrettighetene gjennomgikk forandringer, for eksempel at pasientens 

selvbestemmelsesrett ble mer fremtredende. 

Cauda equina-dommen viste blant annet at selv om retten kommer til at det foreligger 

informasjonssvikt, er det ikke automatikk i at pasienten får erstatning. Rettspraksis har 

utviklet et såkalt hypotetisk samtykke, og det er en forutsetning at dette ikke foreligger for at 

det skal konkluderes med årsakssammenheng i den enkelte saken. Dette er videre et prinsipp 

som er svært mye brukt i underrettspraksis, og det ser ut til at prinsippet gjør det relativt 

utfordrende for en pasient å få erstatning for en skade som er knyttet til informasjonssvikt.  

Det foreligger altså svært lite Høyesterettspraksis på området. Nervesvulst-dommen la 

grunnlaget for hvordan informasjonsplikten skulle forstås, og Cauda equina-dommen 

introduserte det hypotetiske samtykket som vurderingsgrunnlag for årsakssammenheng i saker 

om informasjonssvikt. Etter Cauda equina-dommen foreligger det ingen dommer som tar for 

seg informasjonssvikt som grunnlag for pasientskadeerstatning. Høyesterett slipper bare 

gjennom saker de selv mener er viktige og prinsipielle. Det kan tyde på at Høyesterett selv 

mener at spørsmålet ble godt nok besvart i Cauda equina-dommen, og at det ikke trengs noen 

fornying av prinsippet.  

 

5.2 Lagmannsretten 

Jeg har sett på sju dommer fra lagmannsretten fra 2011 og til i dag. I fem av sju dommer 

mener retten at det foreligger hypotetisk samtykke, altså at pasienten ville ha samtykket til 

inngrepet selv med tilstrekkelig informasjon. I en av de to dommene der retten finner at 
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pasienten ikke ville ha samtykket, er det dissens hvor mindretallet er uenige og mener at det 

foreligger hypotetisk samtykke. Det er altså kun en av de sju dommene som kommer fram til 

at pasienten ikke ville ha ønsket behandling med tilstrekkelig informasjon på forhånd. 

Rettens begrunnelse for at de mener pasienten likevel ville ha gjennomført inngrepet er både i 

LG-2011-134535 og LB-2012-157867 at pasienten i den aktuelle saken opplever å være sterkt 

plaget av tilstanden og derfor ville ha ønsket operasjon uansett. I LH-2014-44129 var 

pasienten svært motivert og hadde et sterkt ønske om å bli operert. Denne saken dreide seg 

om en svært overvektig kvinne som skulle gjennomgå en slankeoperasjon. Lagmannsretten 

kom til at selv om operasjonsmetoden ble endret like før operasjonsdagen, og pasienten bare 

hadde fått informasjon om det opprinnelige inngrepet, var pasienten såpass motivert at hun 

hadde latt seg operere uavhengig hvilken operasjonsmetode som ble valgt. At pasienten er 

motivert for behandlingen er altså et viktig moment ved vurderingen av det hypotetiske 

samtykket. I LB-2012-157867 og LH-2014-44129 var pasientene også motiverte og hadde 

ønske om å gjennomføre operasjon. Dette ser ut til å være avgjørende i en andel saker i 

vurderingen av om det foreligger hypotetisk samtykke eller ikke.  

I LG-2011-134535 forutsetter lagmannsretten at pasienten er klar over at medisinske inngrep 

er forbundet med risiko. Han fikk informasjon om at ni av ti pasienter blir bedre av operasjon, 

men det ble ikke gitt informasjon om at operasjonen i 0,1 til 2 % av tilfellene førte til skader 

på nerver og/eller smerter. Han ble altså informert om at de fleste personer blir bedre av 

operasjon, men han fikk ingen informasjon om risikofaktorer knyttet til inngrepet. Pasienten 

hadde betydelige helseplager, og var ivrig etter å komme tilbake i jobb. Lagmannsretten 

mente det ikke var sannsynlig at han ville ha takket nei til operasjonen selv med nødvendig 

informasjon. Det kan stilles spørsmål ved om man alltid kan ta utgangspunkt i at pasienten er 

klar over at det medisinske inngrepet kan være forbundet med risiko. Pbrl. § 3-5 regulerer 

hvordan informasjonen skal gis, da den skal tilpasses den enkelte pasient. Ikke alle pasienter 

som oppsøker lege er klar over de risikoene det innebærer å gjennomgå en operasjon. Legen 

skal forsikre seg om at pasienten er klar over dette, det er først da informasjonen er gitt og 

forstått. 
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I en sak fra Borgarting lagmannsrett233 slås det fast at informasjon om risikomomenter og 

erfaringer rundt inngrepet skal gis for at pasienten skal bli i stand til å vurdere informasjonen 

for deretter å gi et informert samtykke, og henviser til både Nervesvulst-dommen og Cauda 

equina-dommen. I denne saken fikk pasienten informasjonen umiddelbart forut for 

operasjonen, og flertallet i saken mener da at selv om det ble gitt noe informasjon ble det gitt 

på et for sent tidspunkt til at pasienten kunne gjøre en egen vurdering og gi samtykke. 

Pasienten fikk tilkjent erstatning på grunnlag av informasjonssvikt. Her tok retten hensyn til at 

pasienten var i en sårbar situasjon og ikke fikk tid og ro til å gi et informert samtykke.  

Konklusjonen etter å ha sett på dommene fra lagmannsretten er at de bruker prinsippet fra 

Cauda equina-dommen om det hypotetiske samtykket når de skal ta en vurdering av om det 

foreligger årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og skaden. Det viser at 

lagmannsretten ser på Cauda equina-dommen som et prejudikat for hvordan slike saker skal 

løses. Det kan videre tyde på at det er vanskelig å få tilkjent erstatning på grunnlag av 

informasjonssvikt når det i kun to av sju dommer tilkjennes erstatning på dette grunnlaget, og 

det foreligger dissens i en av de to dommene hvor pasienten blir tilkjent erstatning. 

 

5.3 Pasientskadenemnda 

Mange pasienter forteller at det ikke ble informert på forhånd om den skaden de har fått og at 

de hadde valgt bort behandling om de hadde fått informasjon om risikoen for skade.234 Når 

Pasientskadenemnda skal ta stilling til om det foreligger informasjonssvikt, legger de denne 

forståelsen av informasjonsplikten til grunn: «Pasienten skal ha den informasjonen som er 

nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og i innholdet i helsehjelpen. Pasienten må få 

informasjon som ikke utelater vesentlig risiko for komplikasjoner ved den planlagte 

behandlingen, og ved eventuelle behandlingsalternativer. Pasienten må også få informasjon 

om risikoen ved å velge ikke å la seg behandle. Informasjonen må tilpasses den som får 

informasjonen, og det er i det enkelte tilfelle rom for skjønn med tanke på hva slags 

informasjon som skal gis.» De henviser videre til pbrl. § 3-2 første ledd og § 3-5 siste ledd. 

                                                 
233 LB-2013-133319 
234 Syse (2004) s. 399 
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Jeg har gjennomgått 738 vedtak fra Pasientskadenemnda f.o.m. 01.01.2011 t.o.m. 01.01.2016 

hvor de ser på om det foreligger informasjonssvikt. I 19 av disse sakene får pasienten 

erstatning på grunnlag av informasjonssvikt. Dette tilsier at det kan være vanskelig å få 

tilkjent erstatning på dette grunnlaget. I de fleste sakene bruker nemnda vurderingen fra 

Cauda equina-dommen med hensyn til om det foreligger hypotetisk samtykke. I majoriteten 

av sakene kommer nemnda fram til at dette foreligger og at det dermed ikke er 

årsakssammenheng mellom informasjonssvikten og skaden. 

Det som går igjen i vedtakene fra nemnda er i hovedsak tre forskjellige grunnlag for at det 

ikke foreligger informasjonssvikt:  

1. Komplikasjonen er for sjelden til at legen/sykehuset har plikt til å informere, og derfor 

foreligger ingen informasjonssvikt.  

2. De konstaterer at det foreligger informasjonssvikt, men de kommer til at pasienten hadde 

gjennomført inngrepet, derfor er det ikke årsakssammenheng mellom informasjonssvikt og 

skade. 

3. De tar ikke stilling til om det foreligger informasjonssvikt, fordi de legger til grunn at 

pasienten uansett ville ha gjennomført inngrepet. 

Nemnda vurderer flere momenter når de skal ta stilling til om det foreligger et hypotetisk 

samtykke fra pasienten. Blant annet i PSN-2010-898, PSN-2011-475 og PSN-2011-971 har 

pasientene selv purret på behandling eller vært svært innstilt på behandling. I bl.a. PSN-2011-

995 har pasienten tidligere prøvd annen behandling uten effekt og er derfor innstilt på den 

aktuelle behandlingen. Der pasienten tidligere har gjennomført vellykkede operasjoner for 

lignende tilstander taler også for at pasienten hadde gjennomført operasjon uansett 

informasjon på forhånd, som i bl.a. PSN-2012-56, PSN-2011-722 og PSN-2011-824. I PSN-

2011-1052 fikk pasienten informasjon om andre komplikasjoner enn akkurat den hun 

opplevde, men hun ønsket fortsatt operasjon til tross for de nevnte komplikasjonene, og 

nemnda mente da at hun ville ha gjennomført operasjonen. Fordi hun godtok én type 

komplikasjoner, tar nemnda utgangspunkt i at hun også ville ha godtatt en annen type. Dette 

er viktige momenter når nemnda vurderer om det foreligger hypotetisk samtykke.  
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Det som likevel virker å være avgjørende i mange vedtak fra nemnda er alvorlighetsgrad ved 

pasientens tilstand. I blant annet PSN-2011-1097, PSN-2014-646, PSN-2013-651 og PSN-

2012-982 hadde pasienten en alvorlig kreftsykdom, og behandlingen var enten 

livsforlengende eller livsnødvendig. I PSN-2012-20, PSN-2011-6 og PSN-2012-119 gjaldt 

undersøkelsene en utredning av potensiell hjertesykdom. Det ser ut til at nemnda tar 

utgangspunkt i at pasientene likevel ville ha gjennomført inngrepet såfremt det ligger en 

alvorlig tilstand bak. Imidlertid kom nemnda til at det forelå hypotetisk samtykke i PSN-

2013-831 hvor indikasjonen for operasjon kun var en tett nese. At pasienten lider av eller skal 

utredes for en alvorlig tilstand er dermed ikke noen absolutt forutsetning.  

I sakene hvor det innvilges erstatning på grunnlag av informasjonssvikt er det blant annet i 

PSN-2014-258-2 lagt vekt på at det ikke var medisinsk indikasjon for inngrepet. Også i PSN-

2013-162 ble det lagt vekt på at pasienten kun ønsket å bli brillefri, og hadde ingen plager 

eller problemer med øynene på forhånd. Også PSN-2011-692 dreier seg om en øyeoperasjon 

hvor operasjonen ikke var medisinsk nødvendig, men motivert av pasientens ønske om å bli 

brillefri. Det ser dermed ut til at manglende medisinsk indikasjon er et moment nemnda tar 

hensyn til i vurderingen.  

I PSN-2011-559 hadde en pasient problemer med mandlene, men var ikke sterkt plaget. 

Pasienten ble overrasket da legen anbefalte operasjon for å fjerne mandlene. Det oppsto 

komplikasjoner i form av bl.a. nerveskader etter inngrepet. Fordi indikasjonen for operasjonen 

var relativ samt at pasienten var overrasket over at hun trengte operasjon, uttalte nemnda at 

det var spesielt viktig at pasienten ble godt informert om komplikasjoner. Flertallet i nemnda 

la til grunn at hun ikke ville ha latt seg operere med informasjon om komplikasjonene på 

grunnlag av de beskjedne plagene før inngrepet og at pasienten ikke opplevde plagene som 

spesielt problematiske.  

I både PSN-2012-453 og PSN-2012-692 ble pasientens arbeid tatt i betraktning i vurderingen 

av det hypotetiske samtykket. I førstnevnte vedtak mistet pasienten jobben på grunn av 

bivirkninger av et medikament, og i sistnevnte var komplikasjonene spesielt utfordrende for 

pasienten fordi han jobbet som drosjesjåfør og opplevde varig nedsatt mørkesyn. Nemnda 

vurderer her om pasienten hadde valgt annerledes hvis han hadde vært klar over at 

komplikasjonene kunne føre til at det ble vanskelig å beholde jobben. 
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Dette viser at det ikke er mange pasienter som får erstatning på grunnlag av 

informasjonssvikt. Det kan stilles spørsmål om pasientenes mulighet til å få erstatning på et 

slikt grunnlag er spesielt vanskelig. Samtidig kan man klage avgjørelsen inn for domstolene, 

jf. passkl. § 18 første ledd. Pasienter som ønsker å gå videre med saken har dermed en 

mulighet for å få endret nemndas vedtak.  

 

 

 

6 Avsluttende bemerkninger 

Gjennomgangen av lovutviklingen viser at retten til informasjon har gått fra å være omtrent 

ikkeeksisterende til å bli lovfestet i flere helselover. Pasienter i dag skal både medvirke og 

samtykke til behandling, på grunnlag av nødvendig informasjon. Det foreligger lite 

rettspraksis på området, og det foreligger ingen Høyesterettsavgjørelser om informasjonssvikt 

etter at pasient- og brukerrettighetsloven ble vedtatt. Også prinsippet om det hypotetiske 

samtykket ble lagt til grunn i rettspraksis før denne loven. Det er ikke fulgt opp i lov i senere 

tid, altså er prinsippet kun hjemlet i rettspraksis. Man kan derfor spørre seg hva Høyesterett 

hadde kommet fram til i dag. Samtykkeregelen i pbrl. § 4-1 understreker at et samtykke kun 

er gyldig så lenge pasienten har fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen. Den hypotetiske vurderingen av samtykket er en spekulasjon rundt hva 

pasienten ville ha gjort dersom han hadde fått den nødvendige informasjonen. Satt på spissen 

er det hypotetiske samtykket et tenkt samtykke basert på informasjon som ikke er gitt. Men 

selv om en slik vurdering skulle stride mot bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven, 

blir prinsippet like fullt anvendt i norsk rett. 

Det ser ut til at det hypotetiske samtykket gjør det vanskelig å komme gjennom med krav om 

erstatning fordi det er opp til retten eller nemnda å avgjøre hva slags behandling pasienten 

selv ville ha samtykket til hvis han hadde mottatt nødvendig informasjon. I Cauda equina-

dommen235 blir det som nevnt poengtert at det ikke bør stilles strenge krav til å 

sannsynliggjøre at pasienten ikke ville ha ønsket operasjon, med nødvendig informasjon på 

                                                 
235 Rt. 1998 s. 1538, s. 1548) 
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forhånd. Det viser seg derimot at det relativt sjelden gis erstatning på et slikt grunnlag. I min 

gjennomgang av særlig praksis fra Pasientskadenemnda er tendensen at det nesten ikke gis 

erstatning på grunn av informasjonssvikt. Årsaken ser ut til å ha sammenheng med 

vurderingen av det hypotetiske samtykket. Det blir nærmest utelukkende konkludert med at et 

slikt samtykke foreligger. Spørsmålet er om det finnes alternativer til dette prinsippet. 

Først og fremst vil det være mer pasientvennlig dersom alle pasienter som opplever en skade 

på grunn av informasjonssvikt får erstatning. Et hypotetisk samtykke er et relativt usikkert 

moment å legge vekt på ved avgjørelsen av om pasienten har rett på erstatning eller ikke. 

Ingen kan vite helt sikkert hva pasienten ville ha valgt på forhånd, ikke en gang pasienten 

selv, ettersom hele vurderingen baseres på en situasjon som aldri har skjedd. Dersom formålet 

med reglene om pasientskadeerstatningen blant annet skulle gjøre det lettere for pasienten å 

søke om erstatning, ser det ut til at det hypotetiske samtykket heller vanskeliggjør dette for 

pasienten. Å tilkjenne erstatning på grunnlag av informasjonssvikt, uten en spekulering i om 

det foreligger samtykke, vil kunne styrke pasientens rettigheter. Nødvendig informasjon før et 

inngrep er en lovfestet rettighet, som pasienten i et tilfelle med informasjonssvikt ikke har 

fått. Han har da heller ikke samtykket til inngrepet, og er her fratatt selvbestemmelsesrett. Når 

det kommer til vilkårene for erstatning ved informasjonssvikt foreligger både en skade, jf. 

passkl. § 1 og en svikt, jf. § 2 bokstav a. Spørsmålet om det foreligger årsakssammenheng er 

vanskelig, men hvis informasjonen ikke er gitt til pasienten, foreligger det heller ikke et 

gyldig samtykke. Inngrepet blir da en direkte årsak til skaden, fordi pasienten aldri ble gitt 

muligheten til å samtykke til inngrepet. 

Det kan i tillegg tenkes at en slik praksis også kan føre til at informasjonsplikten i større grad 

respekteres. Dersom informasjonssvikten i seg selv fører til at pasienten får erstatning, vil 

dette øke antall medhold i slike saker. Det kan videre ha den effekten at rutinene hos legene 

skjerpes slik at det ikke like ofte utelates slik lovfestet informasjon. Tallene på hvor mange 

som får erstatning på grunnlag av informasjonssvikt sender ikke signaler om at 

informasjonsplikten er spesielt viktig.  

Et annet alternativ er å lovfeste prinsippet om det hypotetiske samtykket med momenter som 

skal tas hensyn til ved vurderingen. For eksempel når det kommer til motivasjon, som både 

lagmannsretten og Pasientskadenemnda ser på. Spørsmålet er om ikke de aller fleste pasienter 

er motivert for behandling når de først har tatt kontakt med helsevesenet. Som regel er det slik 
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at dersom pasienten oppsøker en lege, er det fordi pasienten ønsker å få bukt med problemet, 

altså er pasienten motivert. Det finnes grader av motivasjon, og noen pasienter er mer 

motiverte for operasjon enn andre. Graden av motivasjon er altså et moment som kan tas med 

i vurderingen. Alvorlighetsgrad ved lidelsen vil også være et viktig moment å se på, da 

mennesker med alvorlig sykdom oftere vil la seg operere enn de med mindre plager. 

Medisinsk indikasjon et annet. Dette er momenter blant annet nemnda allerede tar hensyn til 

ved vurderingen, men det burde i så fall være tatt inn i lovteksten at det ikke skal stilles 

strenge krav til vurderingen av et slikt hypotetisk samtykke, slik det ble uttalt av Høyesterett i 

Cauda equina-dommen. Spørsmålet er om ikke et slikt hypotetisk samtykke strider så mye 

mot pbrl. § 4-1 at det vil være vanskelig å lovfeste.  

Et tredje alternativ er å innhente skriftlig samtykke fra alle pasienter som skal gjennomgå 

større eller mindre inngrep. Muntlig gjennomgang av inngrepet med komplikasjoner og 

risikofaktorer, som ender med et skriftlig samtykke som minner leger på viktigheten av både 

informasjon og samtykke. Dette kan også gi pasienten mulighet til å stille spørsmål hvis noe 

er uklart. Krav om et slikt skriftlig samtykke er tatt inn i lov 5. desember 1999 om 

humanmedisinsk bioteknologi, eller bioteknologiloven. Ved assistert befruktning er det en 

bestemmelse i § 2-5 som gir rett til informasjon. Andre ledd hjemler legens plikt til å innhente 

samtykke før behandling påbegynnes. I forarbeidene til bioteknologiloven236 er det 

behandlende lege som har ansvaret for at et slikt samtykke foreligger. Dette kunne vært et 

alternativ også for å sikre at informasjon blir gitt og forstått.  

Et spørsmål er om rettsreglenes formål blir oppfylt når det kommer til saker med 

informasjonssvikt, slik praksis er i dag. Da pasientene tidligere måtte kreve erstatning etter de 

alminnelige erstatningsreglene, var det få pasienter som kom noen vei med erstatningskravet. 

Terskelen for å få erstatning virket å være for høy.237 Formålene med pasientskadeloven er 

blant annet å forhindre skade, og gjenopprette skade som er påført pasienten ved helsehjelp.238 

I utredningen239 var et formål med reglene blant annet å sikre pasienten et bedre 

erstatningsrettslig vern. Flere helselover hjemler pasientens rett til informasjon, og det 

                                                 
236 Ot.prp.nr.64 (2002-2003) s. 128 
237 Syse (2011) s. 26 
238 Syse (2011) s. 28 
239 NOU 1992:6 
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konstateres informasjonssvikt i flere saker i både lagmannsretten og nemnda. Utfordringen er 

at det ofte likevel ikke tilkjennes erstatning på dette grunnlaget på grunn av vurderingen av 

det hypotetiske samtykket. Det tyder derfor på at formålene til rettsreglene ikke blir oppfylt på 

dette området. Det er usikkert hvor mye pasientskadeloven forhindrer skade i denne 

sammenhengen, men få pasienter får erstatning og det ser ut til at lovens 

gjenopprettingsformål oppfylles kun i liten grad. 

Slik reglene blir praktisert i dag kunne pasientens rettigheter blitt bedre ivaretatt med en 

endring i lovverk eller praksis. Jeg er enig med Kjønstad om at det ikke er tilstrekkelig å 

spekulere i om pasienten ville ha samtykket ved vurderingen av årsakssammenheng. Denne 

hypotetiske vurderingen strider mot prinsippet om at pasienten har selvbestemmelsesrett. En 

pasient som er syk mister mye av kontrollen over sitt eget liv, og da mener jeg det er spesielt 

viktig at han får mulighet til å beholde det lille av selvbestemmelsesrett han har igjen. Jeg 

mener informasjonssvikt i seg selv bør være et godt nok grunnlag for erstatning, fordi 

pasienten er utsatt for en svikt ved helsehjelpen, og dette burde være et tilstrekkelig 

erstatningsgrunnlag. Det ser ut til at prinsippet om det hypotetiske samtykket gjør det nesten 

umulig for pasienter å få erstatning på grunn av informasjonssvikt. Dette fører til at pasientens 

rett til informasjon mister betydningen. For å styrke pasientenes rettigheter stiller jeg meg 

derfor bak det første alternativet, som fjerner prinsippet om det hypotetiske samtykket helt.  
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