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1 Innledning  
1.1 Tema og aktualitet  
 
Tema for oppgaven er kravet til manglende samtykkekompetanse som vilkår for å etablere 
tvungent psykisk helsevern. I 2017 trådte en lovendring i psykisk helsevernloven1 § 3-3 nr. 4 i 
kraft med hensikt om mindre bruk av tvang og mer pasientautonomi.2 Endringen innebærer at 
samtykkekompetente pasienter som oppfyller øvrige vilkår for å etablere tvungent psykisk 
helsevern ikke kan underlegges tvang. Unntak fra vilkår om samtykkekompetanse gjelder der 
det er fare for pasientens eget liv eller andres liv og helse.3  
 
Tvang er et sterkt inngrep i borgernes rettssfære. Psykisk helsevernloven skal sikre at etable-
ring og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte i tråd med grunnleg-
gende rettssikkerhetsprinsipper.4 Tidligere Høyesterettsdommer Ketil Lund har likevel be-
skrevet norsk tvangspsykiatri som et ”rettssikkerhetsmessig katastrofeområde”.5 Som tiltak 
for å redusere bruk av tvang, og få en riktigere bruk av tvang ble det derfor innført en lovend-
ring for å styrke pasienters selvbestemmelse og rettssikkerhet.6   
 
I 2018 ble det fattet 8100 tvangsvedtak om innleggelse fordelt på 5700 pasienter.7 For første 
del av 2020 har tvangsvedtak økt ytterligere på tross av høyere terskel for innleggelser som 
følge av smitterisiko på grunn av Covid-19.8 Det viser temaets omfang og aktualitet.  
 
Lovendringen møtte og møter fremdeles motstand fra flere hold. Da forslaget var ute på hø-
ring var flere skeptiske til lovendringen blant annet ut fra praktiske hensyn knyttet til selve 
kompetansevurderingen.9 I media uttaler pårørende seg til stadighet negativt om det de opple-
ver som økt terskel for tvangsinnleggelse, og utfordringer med at pasienten kan velge å avslut-
te det psykiske helsevernet selv.10   
 
Det ble forventet at antallet tvangsvedtak ville synke betraktelig som følge av endringen. Et-
tersom det fremdeles fattes flere tvangsvedtak nå enn tidligere, er det en viktig oppgave å un-
dersøke om lovendringen har fungert etter sin hensikt.11 Har pasienter fått økt selvbestemmel-
se? 
                                                
1 Lov 02. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven, phvl.). 
2 Prop. 147 L s. 5. 
3 Jf. phvl. § 3-3 nr. 4. 
4 Ibid, s. 16. 
5 Åsebø (2019). 
6 Prop. 147 L (2015-2016) s. 5.  
7 Helsedirektoratet (2020a) s.4. 
8 Tvangsforsk (2020). 
9 Prop. 147 L (2015-2016) s. 20. 
10 Grov (2018). 
11 Helsedirektoratet (2020a) s. 4.  
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1.2 Utvikling  
 
Tvungent psykisk helsevern har vært underlagt rettslig regulering siden lov om sinnsykes be-
handling og pleie av 17. august 1848. Loven hadde som formål å forbedre forholdene for dem 
som led av alvorlige psykiske lidelser. Loven inneholdt rene tvangsbestemmelser frem til 
1935. En ny lov kom og utvidet tilbudet til å også omfatte adgang til frivillig innleggelse.12  
 
I 1961 kom lov av 28. april 1961 nr. 2 om psykisk helsevern som var ment å modernisere og 
endre på ansvarsforholdene fra tidligere lov. Tvangsbestemmelsene ble i det store og hele 
opprettholdt uforandret. Det ble likevel større fokus på å begrense og regulere bruken av 
tvang.13 
 
Før pasient- og brukerrettighetsloven14 trådte i kraft fantes det ikke oppstilte krav om samtyk-
ke til medisinske undersøkelser og behandlinger. Det forekom likevel enkelte samtykkebe-
stemmelser i særlovgivningen innenfor abort, sterilisering og transplantasjon. Rettstilstanden 
har de senere år imidlertid endret seg til stadig økende innflytelse fra pasienten på innhold og 
gjennomføring i helsehjelpen. På den andre siden har man sett at legens innflytelsesmonopol 
over pasienten har blitt svekket i relasjonen mellom lege og pasient.15 
 
Psykisk helsevernloven trådte i kraft i 2001, uten store endringer og i det store og hele en 
konstatering av gjeldende rett. De ulike forskriftene ble dessuten også samlet i én forskrift16, 
kalt psykisk helsevernforskriften fra 2011.17  
 
NOU 2011: 9 om økt selvbestemmelse og rettssikkerhet ble utarbeidet av Paulsrudsutvalget. 
Utvalget foreslo lovendringer som skulle gi økt selvbestemmelse slik at samtykkekompetente 
pasienter skulle få mulighet til å nekte behandling. Utredningen ble fulgt opp ved Prop. 147 L 
(2015 – 2016). I 2017 ble det lovfestet at en pasient kun kan underlegges tvungent psykisk 
helsevern dersom vedkommende mangler samtykkekompetanse jf. phvl. § 3-3 nr. 4, og ellers 
dersom det foreligger nærliggende eller alvorlig fare for eget liv eller andres liv og helse.18  
 
I 2016 nedsatte regjeringen tvangslovutvalget som i 2019 foreslo en felles tvangsbegrens-
ningslov i NOU 2019: 14. Det videre arbeidet med forslaget om ny tvangslov er ikke ferdig-
stilt per november 2020. 
                                                
12 Syse, (2016a) s. 27. 
13 Kjønstad, (2017) s. 476. 
14 Lov 02. juli 1999 nr. 63 om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven, pbrl.). 
15 Syse (2015) s.383. 
16  Forskrift 18. desember 2011 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk hel-
severnforskriften). 
17 Kjønstad, (2017) s. 477.  
18 Phvl. § 3-3 nr. 4 
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1.3 Rettskildebildet 
1.3.1 Lovgivning  
 
Utgangspunktet for helsehjelp følger av pbrl. § 4-1: samtykke er nødvendig for å yte helse-
hjelp med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi rettshjelp 
uten samtykke. I § 4-3 beskrives hvem som har samtykkekompetanse, når den kan bortfalle 
og hvem som fatter vedtak om hvorvidt samtykkekompetansen er tilstede.   
 
Psykisk helsevernloven setter rammene for tvangsvernet innen psykiatrien i Norge. Loven 
regulerer helsehjelp som utføres av spesialisthelsetjenesten, fra undersøkelser til behandling 
og gjennomføring av psykisk helsevern.19  
 
Foruten de rene tvangsbestemmelsene i psykisk helsevernloven, finnes det en rekke andre 
rettskilder av betydning på området. Grunnloven20 er sentral, særlig kapittel E om menneske-
rettigheter. Grl. § 102 om at "[s]tatens myndigheter skal sikre et vern om den personlige inte-
gritet”, har betydning for grensene i psykiatriens tvangsvern. Tidligere ble tvangsvedtakenes 
legitimitet prøvd mot kravene i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK21).22 
Grunnlovens bestemmelse kan dessuten bidra til å sende et tydeligere signal om integritets-
vernet, enn det som følger av EMK.  
 
Grunnloven § 94 oppstiller et absolutt vern mot at noen berøves friheten utenfor lovbestemte 
tilfeller, og på andre måter enn foreskrevet av loven. Videre er legalitetsprinsippet av stor 
betydning på tvangsfeltet. Prinsippet er i Grl. § 113 uttrykt slik: ”Myndighetenes inngrep 
overfor den enkelte må ha hjemmel i lov”. Reglene om tvungent psykisk helsevern har til fel-
les at de begrenser individets frihet og svekker selvbestemmelsesretten og integritetsvernet. 
Legalitetsprinsippet er ment å ivareta den personlige integriteten ved å kreve hjemmel i klare 
lovbestemmelser for slike alvorlige inngrep i individets rettssfære som bruk av tvang innebæ-
rer.23 
 
1.3.2 Øvrige nasjonale rettskilder  
 
Det er gitt én forskrift, psykisk helsevernforskriften, på området som presiserer det nærmere 
innholdet i loven. Videre er lov om pasient- og brukerrettigheter sentral for å fastlegge og 

                                                
19 Kjønstad, (2017 s. 476. 
20 Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven, Grl.). 
21 EMK er inkorporert i norsk lov via lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 

21.05.1999 § 2 (menneskerettighetsloven). 
22 Kjønstad, (2017)  s. 79. 
23 Ibid. s. 461. 
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utdype rettigheter som følger av psykisk helsevernloven. Phvl. § 1-5 foreskriver at pasient- og 
brukerrettighetsloven gjelder ved etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.  
 
Lovens forarbeider vedrørende nytt vilkår om manglende samtykkekompetanse er viktig for 
forståelsen av lovens ordlyd og lovgivers intensjon. Sentral for denne oppgaven er Prop. 147 
L (2015-2016). Proposisjonen bygger på utredningen i NOU 2011: 9. Forarbeidene til loven 
fra 1999 i Ot.prp.nr.11 (1998-1999), har relevans for lovens bestemmelser fremdeles. Dette 
gjelder også for forarbeidene som har blitt til ved lovens små og store endringer og revisjoner 
underveis.  
 
Høyesterett har avsagt to dommer som griper inn i kjernen for forståelsen av vilkåret om 
manglende samtykkekompetanse etter psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 4. Også HR-2016-
1286-A omhandler samtykkekompetanse. Dommen ble avsagt i 2016, før nytt vilkår trådte i 
kraft. Høyesterett behandlet der blant annet spørsmålet om det strider mot menneskerettighe-
tene å tvangsmedisinere en person som er samtykkekompetent dersom det skjer av hensyn til 
personens eget beste. Høyesterett fant at det ikke strider mot menneskerettighetene. Etter lov-
endringen er det imidlertid ikke adgang til å etablere tvungent psykisk helsevern overfor sam-
tykkekompetente personer på samme grunnlag. 
 
1.4 Metode  
 
En rettskildemessig utfordring på området er at et rundskriv fra Helsedirektoratet tillegges 
mye vekt ved tolkning av lovens ordlyd og for samtykkekompetansevurderingen.24 For å for-
stå og vurdere hvordan vilkåret har fungert i praksis har jeg derfor benyttet meg av rundskri-
vet som en kilde i denne oppgaven. For å besvare problemstillingen benyttes dessuten blant 
annet artikler, leserinnlegg om tema og en kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer ett år 
etter vilkåret trådte i kraft, som kilder.  
 
Ettersom det foreligger lite Høyesterettspraksis på området, benyttes underrettspraksis fra 
lagmannsretten for å kunne se om lovendringen har fungert etter sin hensikt i praksis.  
 
1.5 Avgrensning og fremstillingen videre 
 
Det er vilkåret om samtykkekompetanse i tvungent psykisk helsevern som er tema for denne 
oppgaven. Selv om tvungen observasjon i phvl. § 3-2 og tvangsbehandling med medisin eller 
tvungen ernæring i phvl. § 4-4 reiser flere like spørsmål vil phvl. § 3-3 sin generelle karakter 
være egnet til å belyse problemstillingen i større grad. Kapittel 2 vil derfor inneholde en gjen-
nomgang av vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern etter phvl. § 3-3. Samtykke-
kompetanse på helserettens område vil bli behandlet i kapittel 3. I kapittel 4 redegjør jeg for 

                                                
24 Rundskriv IS-1/2017. 
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nytt samtykkekompetansevilkår i psykisk helsevernloven, sammen med en kort gjennomgang 
og drøftelse av rettssikkerhetsmålsettingen. Kapittel 5 belyser anvendelsen av det nye vilkåret 
i praksis. Oppgaven avsluttes med en vurdering av lovendringen i kapittel 6 og refleksjoner i 
kapittel 7.  
 

2 Psykisk helsevernloven § 3-3 
2.1 Innledning  
 
For at en pasient skal kunne underlegges tvungent psykisk helsevern må visse krav være opp-
fylt. Disse følger av phvl. § 3-3. Bestemmelsen inneholder syv kumulative vilkår, samt to 
alternative tilleggsvilkår. 
 
2.2 Hovedvilkåret ”alvorlig sinnslidelse” 
 
Vilkåret ”alvorlig sinnslidelse” følger av phvl. § 3-3 nummer 3. Begrepet er en juridisk beteg-
nelse, ikke en medisinsk diagnose. Termen har vokst frem gjennom rettspraksis på 1980-
tallet.25 Forarbeidene til psykisk helsevernloven av 1961 fremholder at begrepet ”sind-
sygdom” med sitt omfang og innhold fra 1848-loven om psykisk helsevern skulle viderefø-
res.26  
 
Aslak Syse definerer begrepets innhold slik: 
 

Noe enkelt sagt, men relativt dekkende omfatter begrepet ”alvorlig sinnslidelse” kla-
re, aktive psykoser, herunder rusutløste psykoser, samt visse svært manifeste avvikstil-
stander av ikke-psykotisk karakter der funksjonssvikten er like stor som den man ser 
ved psykoser. I tillegg innbefattes personer med kronisk psykosesykdom, også i sym-
ptomfrie perioder, når symptomfriheten settes i sammenheng med antipsykotisk medi-
kasjon.27 

 
I Rt 1987 s. 1495 (Reitgjerdet 2) ble vilkåret om ”alvorlig sinnslidelse” nærmere klarlagt for 
første gang av Høyesterett. Dommen gjaldt krav om erstatning på objektivt grunnlag etter 
ulovlig frihetsberøvelse. Høyesterett måtte ta stilling til om vilkårene for tvangsinnleggelse 
var oppfylt. Førstvoterende pekte på at den rådende oppfatning i psykiatrisk praksis er at be-
grepet ”alvorlig sinnslidelse” bare i helt særlige tilfeller kan anvendes utenfor psykosetilfelle-
ne. Men at det må være et visst spillerom for skjønnsutøvelsen.28   
 

                                                
25 Syse (2016a) s. 139. 
26 Kjønstad, (2017) s. 489. 
27 Syse (2016a) s. 139. 
28 Rt-1987 s. 1495 (Reitgjerdet 2) s. 1502-1503. 
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Lovforståelsen til førtsvoterende i Reitgjerdet 2 ble fulgt opp i Rt 1988 s. 634 (Huleboer). 
Høyesterett foretok en konkret vurdering av om vilkåret ”alvorlig sinnslidelse” var oppfylt 
hos den tvangsinnlagte mannen. Den unormale og tvangspregede atferden hans kunne forkla-
res som religiøse og filosofiske grublerier. De tradisjonelle psykotiske trekkene var ikke til-
stede, og psykotiske trekk kunne ikke påvises. Høyesterett fant likevel vilkåret oppfylt, og 
begrunnet det med innholdet i tvangslidelsen hans, og at atferden ikke hadde blitt endret etter 
sykehusopphold tidligere. Høyesterett ga huleboeren medhold i kravet om utskriving fra 
tvungent psykisk helsevern på bakgrunn av et rimelighetsskjønn i helhetsvurderingen.  
 
I Rt 1993 s. 249 (Symptomfri) var det tale om en person med en schizofrenidiagnose som 
ubehandlet ble karakterisert som alvorlig sinnslidelse. Vedkommende holdt symptomene i 
sjakk med antipsykotiske medisiner, men Høyesterett fant likevel at grunnlidelsen var nok til 
å konstatere at lovens vilkår om alvorlig sinnslidelse var oppfylt. Dommen har blitt kritisert 
for å bidra til å gi vilkåret uklare og vide grenser.29  
 
Høyesterett fulgte likevel opp forståelsen i Rt. 2001 s. 1481 (Psykisk helsevern 2). En 
tvangsmedisinert psykotisk pasient hadde vært symptomfri i flere år, men Høyesterett fant at 
ettersom symptomfriheten skyldtes inntak av psykofarmaka, var vilkåret om ”alvorlig sinnsli-
delse” likevel oppfylt. Høyesterett har gjennom rettspraksis utvidet adgangen til bruk av tvang 
ved å strekke anvendelsesområdet til ”alvorlig sinnslidelse”.30  
 
Hovedvilkåret og tilleggsvilkårene henger sammen. Aslak Syse mener overoppfyllelse av ett 
av lovens tilleggsvilkår vil kunne virke tilbake på vurderingen av om hovedvilkåret ”alvorlig 
sinnslidelse” er oppfylt. Han mener at dette særlig viser seg ved alvorlige depresjoner med 
fare for selvmord og sannsynligvis også ved vurdering av om alvorlig spisevegring kan med-
føre at pasienten lider av en ”alvorlig sinnslidelse”. I Rt. 2015 s. 913 (Anoreksi) var det tale 
om en alvorlig spiseforstyrret kvinne som neglisjerte sitt behandlingsbehov i den grad at syk-
dommen ble ansett for å kunne likestilles med psykose, slik at hun oppfylte vilkåret om å lide 
av en alvorlig sinnslidelse.31 
 
2.3 Tilleggsvilkårene  
 
For pasienter som har en ”alvorlig sinnslidelse” må det etter phvl. § 3-3 nr. 3 vurderes om det 
er nødvendig å etablere tvungent psykisk helsevern for å hindre at vedkommende på grunn av 
sinnslidelsen enten:  
 

                                                
29 Høyer (1995) s. 151 flg. 
30 Se Rt. 2014 s.807 (Enkel schizofreni) og Rt. 2015 s. 913 (Anoreksi). 
31 Syse (2016a) s. 342. 
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a) får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller 
det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand ve-
sentlig forverret, eller  
b) utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse.32 

 
Vilkårene i bokstav a og b omtales som henholdsvis behandlingsvilkåret og farevilkåret. De er 
alternative, slik at det er nok at ett av vilkårene oppfylles for å kunne etablere tvungent psy-
kisk helsevern.  
 
2.3.1 Behandlingsvilkåret  
 
Behandlingsvilkåret har et bedringsalternativ og et forverringsalternativ. Bedringsalternativet 
innebærer at uten tvungent psykisk helsevern vil vedkommende på grunn av sin sinnslidelse 
få sine utsikter til helbredelse eller vesentlig bedring betydelig redusert. Forverringsalternati-
vet gjelder de tilfeller der det er stor sannsynlighet for at vedkommendes tilstand blir vesentlig 
forverret i meget nær framtid. Dette er aktuelt der pasienten er godt behandlet, men der det 
uten fortsatt tvangsbehandling er fare for et nært forestående alvorlig tilbakefall. Dette vilkå-
ret utgjør et særlig stort inngrep i pasientens rettfsfære, og det kreves derfor mer enn vanlig 
sannsynlighetsovervekt.33 
 
2.3.2 Farevilkåret  
 
Farevilkåret oppfylles der det er fare for pasientens eget liv eller for andres liv og helse. Syse 
omtaler inngrep overfor pasienter som er til fare for seg selv som individuell paternalisme. 
For pasienter som utgjør fare for andres liv og helse er inngrepet begrunnet i samfunnsvernet, 
og omtales som sosial paternalisme.34 Vilkåret innebærer derfor to ulike vurderinger som må 
vurderes konkret. Fare for skade på andre må være noe mer enn rent bagatellmessige hendel-
ser.35 I Psykisk helsevern 236 uttalte Høyesterett at faren må være både reell og kvalifisert for 
å oppfylle lovens vilkår. Faren må kunne dokumenteres eller være begrunnet i hendelser som 
har vist seg tidligere. Tvangsinnleggelse etter farevilkåret kan ikke vedtas på grunnlag av mis-
tanke om fare.37  
 
 

                                                
32 Phvl. § 3-3 nr. 3 bokstav a og b.  
33 Syse (2016a) s. 141. 
34 Ibid. s. 140 
35 Ibid. s. 143. 
36 Rt. 2001 s. 1481. 
37 Kjønstad (2017) s. 492. 
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2.4 Bestemmelsens øvrige vilkår38  
 
Det følger av phvl. 3-3 (1) at den faglig ansvarlige skal vurdere om vilkårene for tvungent 
psykisk helsevern er oppfylt. Vurderingen skal foretas på bakgrunn av opplysninger som 
fremkommer under legeundersøkelsen i phvl. § 3-1 eller tvungen observasjon etter phvl. § 3-
2. 
 
Phvl. § 3-3 nr. 1 uttrykker det minste inngreps prinsipp.39 Før tvang etableres skal frivillig 
psykisk helsevern forsøkes, med mindre det ikke fører frem eller fremstår som ”åpenbart for-
målsløst”. Pasienten skal undersøkes av to leger etter phvl. § 3-3 nr. 2. Den ene legen skal 
være uavhengig av institusjonen.  
 
Bestemmelsens femte vilkår inneholder et krav om at institusjonen må være faglig og materi-
elt kvalifisert til å tilby et behandlingsopplegg som er egnet for den aktuelle pasienten. I dette 
ligger det krav om kompetent personell, og nødvendig utstyr og foranstaltninger.40 Institusjo-
nen må være godkjent i tråd med phvl. § 3-5. Lovens forarbeider fremholder at dersom insti-
tusjonens opplegg bare innebærer frihetsberøvelse for å kontrollere vedkommende er ikke 
institusjonen egnet, og vilkåret er følgelig ikke oppfylt.41 Det samme følger også av en ulov-
festet minstestandard som vokste frem i kjølvannet av Fusa-dommen inntatt i Rt. 1990 s. 874.  
 
Phvl. § 3-3 nummer 6 skal sikre pasientens rett til å uttale seg. Retten til å uttale seg innebæ-
rer både pasientens mening om selve etableringen av tvungent psykisk helsevern så vel som 
hvilken institusjon som skal gjennomføre vernet.42 Bestemmelsen henviser videre til phvl. § 
3-9 som også gir pasientens pårørende adgang til å uttale seg.  
 
Etter phvl. § 3-3 nummer 7 skal det foretas en helhetsvurdering der tvungent psykisk helse-
vern bare kan opprettholdes der det ”framtrer som den klart beste løsning for vedkommende”.  
Dersom personen utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse vil vurde-
ringen av om tvangsinngrepet er den beste løsningen for pasienten svekkes.43 Det følger like-
vel av Psykisk helsevern 244 at helhetsvurderingen skal gjennomføres. I helhetsvurderingen 
skal det særlig vektlegges hvor stor belastning tvangsinngrepet vil medføre for pasienten. 
 
 

                                                
38 Phvl. § 3-3 nr. 4 behandles i kapittel 3.  
39 Kjønstad, (2017) s. 494. 
40 Syse (2018a) note 65. 
41 Ot.prp nr. 11 (1998-1999) s. 154. 
42 Kjønstad (2017) s. 500. 
43 Ibid. s. 497 og 498. 
44 Rt. 2001 s. 1481. 
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3 Samtykkekompetanse 
3.1 Om samtykkekompetanse  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 uttrykker det prinsipp at helsehjelp bare kan gis med 
pasientens samtykke. Unntak fra dette krever lovhjemmel eller annet rettsgrunnlag. Legali-
tetsprinsippet kan sees som uttrykk for slik selvbestemmelsesrett. Det kreves gyldig hjemmel 
for å kunne gripe inn i borgernes rettssfære. På enkelte områder finner samfunnet det likevel 
nødvendig å gripe inn i selvbestemmelsesretten. Slike inngrep krever at det foreligger retts-
grunnlag, enten i lovhjemmel, eller basert på samtykke.45  
 
For å kunne samtykke til helsehjelp må personen ha kompetanse til å avgjøre spørsmålet om 
helsehjelp. Pasienten må med andre ord være samtykkekompetent.  
 
Syse definerer samtykkekompetanse som de individuelle forutsetningene for å kunne binde 
seg ved samtykke, herunder krav til alder og en viss kognitiv modenhet hos pasienten.46 Det 
nærmere innholdet i kravet til samtykkekompetanse følger av pbrl. § 4-3. Hovedregelen i 
norsk rett er at personer over 16 år er helserettslig myndig, og kan avgi et kompetent samtyk-
ke om helserettslige avgjørelser.47 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet skriver at det å ha 
samtykkekompetanse innebærer å ha evne til å resonnere og vurdere alternativer, uttrykke 
troverdige valg som er holdbare over tid og forstå konsekvensene av valgene sine.48 
 
Det er den som yter helsehjelp som skal avgjøre om pasienten har samtykkekompetanse jf. 
pbrl. § 4-3 (3). Det skal legges til rette for at pasienten ut fra alder, psykisk tilstand, modenhet 
og erfaringsbakgrunn selv får samtykke til helsehjelp.49 Pbrl. § 3-5 er sentral ettersom helse-
personellet så langt som mulig skal sørge for at pasienten forstår informasjonen som blir gitt.  
 
En pasient kan trekke samtykket tilbake når som helst. Pasienten skal da samtidig få informa-
sjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.50  
 
Øyeblikkelig hjelp skal gis uavhengig av om pasienten nekter eller samtykker.51 Pasient- og 
brukerrettighetslovens kapittel 4A kommer til anvendelse i de tilfeller der pasienten mangler 
samtykkekompetanse og nekter å motta helsehjelp jf. § 4A-2. I somatikken har ikke samtyk-
kekompetanse blitt viet like stor oppmerksomhet som i det psykiske helsevernet. Aslak Syse 

                                                
45 Syse (2015) s. 382. 
46 Ibid. s. 380. 
47 Ibid. s. 382.  
48 BUFDIR (2020). 
49 Pbrl. § 4-3 (3).  
50 Jf. pbrl. § 4-1 (2). 
51 Lov 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) § 7. 
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peker på at de samme momentene i vurderingen skal vektlegges når det gjelder somatisk hel-
sehjelp.52  
 
Der en pasient mangler samtykkekompetanse i somatiske helsespørsmål, men ikke motsetter 
seg helsehjelp, vil ikke vurderingen av samtykkekompetansen komme på spissen. Pasienten 
vil i slike tilfeller bli ansett for å samtykke til helsehjelpen ved stilltiende samtykke.53 Pbrl. § 
4-6 kan også komme til anvendelse på dette punktet. Bestemmelsen hjemler adgang for helse-
personell til å ta avgjørelser om helsehjelp av lite inngripende karakter for samtykkeinkompe-
tente personer. Helsehjelp som utgjør et større inngrep kan gis dersom det antas å være i pasi-
entens interesse, og der pasienten sannsynligvis ville samtykket. Dersom pasienten motsetter 
seg følger det av tredje ledd at helsehjelp ikke kan gis uten annen hjemmel.  
 
For vurdering av samtykkekompetanse for psykisk syke pasienter gjelder psykisk helsevern-
loven. Pbrl. § 4-3 presiserer innholdet i samtykkekompetansen.   
 
3.2 Bortfall av samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-3 
 
Samtykkekompetansen kan imidlertid ”bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn 
av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart 
ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter”.54 I rundskriv IS-8/2015 fremheves det at 
det sentrale i vurderingen er hvorvidt personen klarer å ta en beslutning som ikke i for stor 
grad er påvirket av sin medisinske tilstand.55 
 
En person kan ha samtykkekompetanse i relasjon til ett spørsmål, og samtidig mangle kompe-
tansen i andre henseender. Samtykkekompetansen må derfor vurderes helt konkret avhengig 
av inngrepets art og konsekvens. 
 
Både psykisk helsevernloven og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A inneholder 
tvangsbestemmelser for å gi helsehjelp uten samtykke. Ved undersøkelse og behandling av 
psykiske lidelser skal psykisk helsevernloven anvendes. Der pasienter uten psykiske plager 
nekter å motta somatisk helsehjelp kommer pasient- og brukerrettighetsloven kapitel 4A til 
anvendelse. For å avgjøre hvilken tvangslovgining som skal anvendes må det trekkes en gren-
se mellom symptomer av ren psykisk karakter og symptomer som følger av fysiske årsaker. 
Angst, irritabilitet og nervøse plager er typiske plager som befinner seg i grenseland.56   
 

                                                
52 Syse (2018b) note 130. 
53 Syse (2015) s. 395. 
54 Pbrl. § 4-3 (2).  
55 Rundskriv IS-8/2015 s. 85. 
56 Syse (2015) s. 429. 
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3.2.1 Beviskravet  
 
Beviskravet følger av pbrl. § 4-3 (2) hvoretter det må være ”åpenbart” at personen ikke er i 
stand til å forstå hva samtykket omfatter på grunn av fysisk eller psykisk forstyrrelse, senil 
demens eller psykisk utviklingshemming.  
 

For at pasienten skal bli fratatt kompetanse kreves det at vedkommende åpenbart ikke 
er i stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelpen blir gitt og hva samtykket omfat-
ter, dvs tiltakets art og de nærmere implikasjoner av helsehjelpen. Det skal med andre 
ord en del til, jf ’åpenbart’. Er helsepersonellet i tvil, skal pasienten ha rett til å sam-
tykke til behandlingen, eventuelt til å nekte å motta behandling.57 
 

Både forarbeidene og lovens ordlyd tilsier at beviskravet er strengt. Den minste snev av tvil 
om pasienten forstår begrunnelsen for helsehjelpen og hva samtykket omfatter, medfører at 
beviskravet ikke er oppfylt. En lett alderdomssvekkelse vil ikke være tilstrekkelig til å frata en 
person sin samtykkekompetanse.58 
 
Høyesterett gikk nærmere inn på hva som skal til for at beviskravet ”åpenbart” er oppfylt i 
HR-2018-2204-A. Høyesterett mente at det må vurderes ut fra hvordan den enkelte personen 
fremstår og hva vedkommende gir uttrykk for.  
 
I LG-2018-35336 ble begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern behandlet.  Lag-
mannsretten pekte på at beviskravet ”åpentbart” i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 (2) 
gir anvisning på en terskel som er strengere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. Rund-
skrivet fra Helsedirektoratet, IS-2017-1, underbygger at det er et strengt beviskrav.  
 
3.3 Samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 nr. 4.  
 
I psykisk helsevern er hovedregelen den samme som ellers; helsehjelp skal gis etter pasientens 
samtykke jf. phvl. § 2-1. Selv om pasienten samtykker, eller ikke gir uttrykk for å nekte, skal 
vedkommendes samtykkekompetanse vurderes. Dersom samtykkekompetansen mangler, skal 
vedtak om psykisk helsevern uansett fattes som et tvangsvedtak etter phvl. kapittel 3. Dette 
følger av pbrl. § 4-3 (5).  
 
Pasienter kan etter behandling gjenvinne samtykkekompetansen, og velge å avslutte behand-
lingen. Avgjørelsen er opp til pasienten, selv om det fremstår som åpenbart at den psykiske 
lidelsen kommer til å blusse opp uten behandling. Dersom symptomene kommer tilbake uten 
medisiner, kan personen miste samtykkekompetansen på nytt. 
 
                                                
57Ot.prp.nr.12 (1998-1999) s.133 (min understreking). 
58 Syse (2015) s. 410. 
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3.3.1 Unntak fra kravet om manglende samtykkekompetanse  
 
Det følger av psykisk helsevernloven § 3-3 nummer 4 at ”[d]ette vilkåret gjelder ikke ved 
nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse”. 
 
Unntaket beskytter pasientens liv, og andres liv og helse. Begrunnelsen for at det gjøres unn-
tak fra retten til selvbestemmelse ved fare for eget liv, er plikten til å gi helsehjelp i de tilfeller 
der det er påtrengende nødvendig.59 Pasientens egen helse er ikke beskyttet av unntaket. Lo-
vens forarbeider påpeker at det vil være etisk uholdbart å respektere pasienters ønske om å 
ikke motta helsehjelp i de tilfeller der det er selvmordsrisiko.60 Samfunnsvernet begrunner 
unntaket fra pasienters selvbestemmelsesrett der det er fare for andres liv og helse.61  
 

4 Lovendring 
4.1 Innledning  
 
”En lov som hjemler omfattende bruk av tvang bør evalueres med jevne mellomrom”, følger 
det av NOU 2011: 9 s. 11. Det var behov for å vurdere de etiske, faglige og rettslige sidene av 
daværende regler og praksis innen psykisk helsevern. Tall fra Helsedirektoratet tydet på at 
bruk av tvang gikk opp stikk i strid med den overordnede målsetningen om å redusere bruk av 
tvang.62  
 
Helsedirektoratet nedsatte en gruppe i 2009 som skulle se på behandlingsvilkåret i phvl. § 3-3 
nr. 3. Arbeidsgruppen fant at det var behov for en grundigere gjennomgang og utredning på 
området. Kari Paulsrud ble oppnevnt som leder av utvalget som skulle sørge for dette. Utred-
ningen resulterte i NOU 2011: 9 som fikk tittelen: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.63 
Utredningen ble fulgt opp i Prop. 147 L (2015-2016). Lovforslaget ble enstemmig vedtatt 
samme dag. Lovforslaget ble ikke sendt på høring ettersom det innebar en oppfølging av ar-
beidet som ble nedlagt i NOU 2011:9. Dette kom brått på fagmiljøet i helsesektoren.64 
 
4.2 Lovgivers intensjon med lovendring  
 
Allerede tittelen og undertittelen Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsan-
svar i psykisk helsevern i NOU 2011: 9, sier noe om intensjonen bak lovendringen. Tittelen 
signaliserer ønsket om økt autonomi for personer i kontakt med det psykiske helsevernet. I 
den anledning uttalte utvalget: 
                                                
59 Helsepersonelloven § 7 (1). 
60 Prop. 147 L (2015-2016) s. 24. 
61 Syse (2018a) note 64. 
62 Prop. L 147 (2015-2016) s. 5. 
63 NOU 2011:9 s. 15. 
64 Syse (2018c).  
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Tvangsinngrep overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan bare rettferdig-
gjøres, i lys av den krenkelse av selvbestemmelsesretten det her er tale om, der det fo-
religger et svært sterkt behov for å verne personens egne interesser.65 
 

I proposisjonen ble ønskene for bruk av tvang på helserettens område formulert slik:  
 

Tvang skal bare brukes når det er helt nødvendig og som en siste utvei. Styrking av 
pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet er viktige tiltak for å redusere bruken av 
tvang og for å få en riktigere bruk av tvang. Medvirkning og selvbestemmelse er også 
sentrale elementer i regjeringens arbeid med å skape pasientens og brukerens helse- 
og omsorgstjeneste.66 

 
Utvalget foreslo å endre begrepet ”samtykkekompetanse” til ”beslutningskompetanse”. Bak-
grunnen var å tydeliggjøre at selvbestemmelsesretten også omfatter retten til å nekte, ikke 
bare til å samtykke.67 Forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp i proposisjonen. Departementet 
mente det var behov for en grundigere gjennomgang før begrepsendring ble aktuelt. Nytt 
tvangslovutvalg fikk derfor i oppgave å se nærmere på dette. Utvalget er enig med Paulsrud-
utvalget og foreslår at begrepet endres.68  
 
Paulsrudutvalget bragte en annen selvbestemmelsesmekanisme på banen; overgangen til en 
kompetansebasert modell. En slik modell innebærer en overgang fra fokus på diagnose til 
funksjonsnivå.69 Departementet sluttet seg til forslaget til tross for flere skeptiske høringsutta-
lelser. Hovedargumentet mot kompetansebasert modell var risikoen for at pasienter som ville 
hatt godt av psykisk helsevern nå kan velge å takke nei dersom de kan avgi et kompetent sam-
tykke.70 Departementet ønsket å styrke pasienters autonomi, og viste i den forbindelse til at 
det:  
 

[...] i tilfeller der pasienten ikke utgjør en fare for andres liv eller helse, som utgangs-
punkt er vanskelig å legitimere tvungent vern og behandling overfor mennesker som 
har samtykkekompetanse. Selv om pasienten har en alvorlig sinnslidelse, bør dette et-
ter departementets vurdering ikke være et tilstrekkelig grunnlag for å overprøve pasi-
entens vurderinger.71 
 

                                                
65 NOU 2011:9 s. 12. 
66 Prop. 147 L (2015-2016) s. 5. 
67 NOU 2011: 9 s. 18. 
68 NOU 2019: 14 s. 315. 
69 Prop. 147 L (2015-2016) s. 24. 
70 I.c. 
71 I.c. 
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Departementet holdt videre frem at man ikke kan vite med sikkerhet om og i hvilken grad 
helse og velferd blir svekket som en konsekvens av kompetansemodellen.72  
 
4.2.1 Dissens i utvalget 
 
Hege Orefellen tok dissens i lovutvalget som leverte NOU 2011: 9.73 Hun pekte først og 
fremst på at utvalget hadde fått en unik mulighet til å fjerne fordommer og diskriminering mot 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Et poeng i dissensen var at psykisk helsevern er et felt 
der den psykiatrifaglige definisjonsmakten har vært sterk og dominerende. Denne defini-
sjonsmakten burde i hennes øyne blitt overført til pasienten. Retten til selvfortolkning burde 
være styrende slik at det ikke er rom for begrepet om manglende sykdomsinnsikt. Bakgrunnen 
for dette er at pasienter i psykiatrien ofte har opplevd karakteristikker av seg selv som ikke 
gjenfinnes i egen identitet og oppfatning av seg selv og sin situasjon.74 
 
4.3 Rundskriv  
 
Rundskriv IS-1/2017 ble til på bakgrunn av de store endringene i psykisk helsevernloven i 
2017. Rundskrivet er primært laget for dem som skal initiere og gjennomføre psykisk helse-
vern, særlig leger, men også kontrollkommisjonene og fylkesmennene. For pasienter og pårø-
rende kan det dessuten være en kilde til kunnskap om praktisering av regelverket.75 Den retts-
kildemessige vekten av et rundskriv er i utgangspunktet begrenset, men kan i noen tilfeller 
bidra til å tydeliggjøre skjønnsmessig lovtekst. Høyesterett omtaler rundskrivet som en vei-
ledning, og benytter seg av det som en rettesnor for vurderingen.76 Det er dessuten trolig at 
mange yrkesutøvere heller baserer seg på rundskriv og veiledere enn primærlovteksten. Rund-
skriv kan på den måten bidra til mer ensartet praksis og forutberegnelighet for pasienten. Det 
vil derfor være interessant å se på innholdet i rundskrivet.  
 
4.3.1 Fire verktøy  
 
I rundskrivet er det listet opp fire rettesnorer. Disse blir omtalt som verktøy, og er ikke ment å 
være en fasit eller bindende for vurderingen. De skal stimulere til en strukturert samtale mel-
lom beslutningstaker og pasient. 77 Verktøyene formulerer fire vurderingstema slik: 
 
 

                                                
72 Prop. 147 L (2015-2016) s. 24. 
73 NOU 2011: 9 s. 264. 
74 I.c.  
75 Rundskriv IS-1/2017 s. 2. 
76 HR-2018-2204-A avsnitt 45. 
77 Rundskriv IS-1/2017 s. 17. 
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• Evnen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp. 
• Evnen til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, spesielt knyttet til egen li-

delse og mulige konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene.  
• Evnen til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av de ulike behand-

lingsalternativene.  
• Evnen til å uttrykke et valg.78 

 
Pasienten skal være i stand til å motta og forstå opplysningene vedkommende blir forelagt 
seg.79 Noen pasienter syns det er vanskelig å bearbeide informasjon som blir gitt. Dersom 
pasienten ikke forstår bakgrunnen for beslutningen om helsehjelp, skal det tale for at personen 
mangler samtykkekompetanse.  
 
For punkt to blir vurderingstema pasientens egen forståelse av situasjonen sin, og om ved-
kommende føler et hjelpebehov. I tilfeller der pasienten hverken opplever å ha et hjelpebehov 
eller oppfatter situasjonen sin som vanskelig, mener Helsedirektoratet i rundskrivet at pasien-
ten ikke har anerkjent informasjonen knyttet til situasjonen sin.80 Dette skal peke i retning av 
at personen ikke har samtykkekompetanse. 
 
Pasienten bør være i stand til å vurdere fordeler og ulemper med den behandling som ved-
kommende blir presentert for. Behandlingsmulighetene innebærer fordeler og ulemper for 
personen som må ta et veloverveid valg. Pasientens valg kan stride mot helsepersonellets opp-
fatning av det beste behandlingsalternativet.81 Her blir utfallet ofte at personen mangler sam-
tykkekompetanse.  
 
Pasienten må ha evne til å uttrykke et valg. Det er ikke bare tale om evnen til å muntlig avgi et 
standpunkt. En person som er non-verbal kan uttrykke et ønske skriftlig eller på andre måter 
som anses som kompetent, mens en verbal person kan ytre meningen sin på en måte som ikke 
anses kompetent. Den som avgjør om pasienten har samtykkekompetanse må her vurdere om 
pasienten er i stand til å velge ett alternativ over et annet etter tilstrekkelig og tilpasset infor-
masjon. Dersom det er tilfelle, har personen samtykkekompetansen sin i behold.82  
 
Ingen av de fire verktøyene kan garantere en riktig avgjørelse. Det vil alltid være risiko for at 
samtykkekompetente pasienter fratas selvbestemmelsen på uriktig grunnlag i vurderingen. 
Dette kan særlig tenkes i situasjoner der pasienten har gode grunner til å foretrekke en annen 
behandling enn den som blir tilbudt av institusjonen. Pasientens oppfatning av egen situasjon 
kan innebære at det oppstår motsetningsforhold mellom sin og helsepersonellets oppfatning 

                                                
78 Rundskriv IS-1/2017 s.17. 
79 I.c. 
80 I.c. 
81 I.c. 
82 I.c. 
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av tilstanden. Faren kan være at pasienter som ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av sin 
tilstand, blir fratatt samtykkekompetansen.  
 
4.3.2 Presiseringer til rundskrivet  
 
Helsedirektoratet mottok flere henvendelser fra fylkesmennene, kontrollkommisjonene og den 
psykiske helsetjenesten etter publiseringen av rundskrivet. Samtykkekompetansevurderingen 
ble oppfattet som uklar, og direktoratet publiserte derfor en presisering for rettsanvendelsen.83  
 
Helsedirektoratet var oppmerksomme på at mange pasienter vil bli vurdert til å ha samtykke-
kompetansen i behold, slik at den tvungne observasjonen som er til for å avklare slik tvil vil 
miste sin funksjon og betydning. Til dette vil:   
 

Helsedirektoratet [...] imidlertid påpeke at det er lovgivers intensjon med lovendring-
en at pasientens selvbestemmelsesrett skal styrkes og bruken av tvang reduseres. En 
må da forvente og akseptere at det blir færre innleggelser til tvungen observasjon, på 
samme måte som en må forvente en nedgang i antall og lengde av innleggelser til 
tvungent vern.84 

 
4.4 Økt rettsikkerhet?  
4.4.1 Innledning  
 
Ved siden av intensjonen om økt selvbestemmelse, ønsket lovgiver også å øke rettssikkerhe-
ten for pasienter i det psykiske helsevernet. En vurdering av de øvrige lovendringene egnet til 
å styrke rettssikkerheten vil falle utenfor oppgavens tema. Jeg ønsker likevel å knytte noen 
bemerkninger til om vilkåret om manglende samtykkekompetanse bidrar til økt rettssikkerhet.  
 
En omforent og allmenn definisjon på rettssikkerhet finnes ikke i Norge. Kjernen i begrepet er 
at enkeltpersoner skal være trygge på at de avgjørelser som domstolene og forvaltningen fatter 
overfor borgerne skal være rettferdig og forutberegnelig.85 Et kjennetegn ved høy rettssikker-
het er adgangen til å få vedtaket overprøvd av andre instanser enn den som fattet det opprin-
nelige vedtaket. Et grep for å legge til rette for overprøving er å rettsliggjøre vurderingen. 
Rettsliggjøring innebærer at samfunnsforhold i større grad blir underlagt juridiske vurde-
ringer. 
 
 
 

                                                
83 Helsedirektoratet, (2017) s.1. 
84 Ibid. s. 3. 
85 Store norske leksikon (2019). 
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4.4.2 Rettsliggjøring  
 
Det kan være betenkelig at en medisinskfaglig vurdering om psykisk helse skal bli gjenstand 
for juridisk kontroll. På den andre siden er det tale om et stort inngrep når den medisinske 
behandlingen innebærer bruk av tvang. Det er likevel bare grensene for medisinske handlinger 
egnet til å begrense handlefriheten som underlegges juridisk vurdering og ikke den medisins-
ke vurderingen som sådan.  
 
I forarbeidene hevder Helse- og omsorgsdepartementet at et vilkår om manglende samtykke-
kompetanse for tvungent psykisk helsevern vil innebære en sterkere rettsliggjøring av det 
tvungne vernet. Videre peker de på at økt rettsliggjøring kan gjøre vurderingene mer tilgjeng-
elig for kontroll av lekfolk og jurister som behandler klager i klageinstanser og domstoler. På 
den måten menes det at rettssikkerheten til pasientene styrkes.86 

 
Forut for lovendringen var det vilkåret om ”alvorlig sinnslidelse” og forverringsvilkåret i 
phvl. § 3-3 nr. 3 bokstav b som var hovedgjenstand for juridisk kontroll i klageinstans og 
domstol. Spørsmålet er derfor om manglende samtykkekompetanse som vilkår er bedre egnet 
for overprøving og dermed gir økt rettssikkerhet.  
 
Det er på det rene at begrepet ”alvorlig sinnslidelse” er juridisk og ikke medisinsk.87 Isolert 
sett kan ordlyden likevel virke mer medisinskfaglig enn juridisk. Dette i seg selv taler for at 
begrepet ikke er godt egnet til kontroll av jurister. Samtidig har innholdet i begrepet i stor del 
vokst frem i rettspraksis. Et eksempel på dette finnes i Rt. 2015 s. 913 der anoreksi ble like-
stilt med ”alvorlig sinnslidelse”. Det var imidlertid de sakkyndige som uttalte at anoreksien 
kunne kategoriseres som en alvorlig sinnslidelse. Dette tilsier at den juridiske vurderingen i 
stor grad bygget på medisinske vurderinger.  
 
For å vurdere om en pasient mangler samtykkekompetanse må ytterligere vilkår i pbrl. § 4-3 
være oppfylt. Terskelen i bestemmelsen følger av annet ledd der kravet er at ”[pasienten] 
åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter”. Å vurdere om et beviskrav er 
oppfylt eller ikke, er dessuten en øvelse jurister er godt vant med. Dette taler for at rettssik-
kerheten kan være bedre med nytt vilkår.  
 
4.4.3 Sakkyndig vurdering  
 
Vurderingen av manglende samtykkekompetanse er imidlertid skjønnsmessig. Slik som for 
vurderingen av ”alvorlig sinnslidelse” legger domstolene ofte avgjørende vekt på de sakkyn-
diges uttalelser. Da blir ofte den rettslige vurderingen av vilkårene i pasient- og brukerretig-
hetsloven § 4-3 borte.  

                                                
86 Prop. 147 L (2015-2016) s. 24 og 25. 
87 Syse (2016a) s. 139. 
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I LB-2018-90933 foretok ikke Lagmannsretten er rettslig vurdering, men hoppet rett til kon-
klusjonen ”[m]ed den lidelsen lagmannsretten har funnet at hun har, har hun heller ikke sam-
tykkekompetanse”. Dette begrunnes kort med en setning om at hun ikke viste innsikt i egen 
sykdom og situasjon under innleggelse eller overfor lagmannsretten. Et lignende tilfelle av 
manglende rettslig vurdering finnes i LG-2018-85750 der det ble spandert en kort setning på 
at ”[l]agmannsretten finner det videre klart at A ikke har samtykkekompetanse slik dette er 
definert i psykisk helsevernloven § 3-3. Hun har ikke lagt for dagen noen sykdomsinnsikt.”.   
 
I LB-2020-54793 møtte ikke pasienten til ankeforhandling, slik at lagmannsretten baserte hele 
vurderingen av samtykkekompetanse på den behandlende overlegens forklaring. Det følger av 
HR-2018-2204-A avsnitt 65 at spørsmålet om manglende samtykkekompetanse må vurderes 
ut fra hvordan den enkelte personen fremstår og hva vedkommende gir uttrykk for. Selv om 
det er forståelig at legens ord ble lagt til grunn av praktiske hensyn, fremstår rettssikkerheten 
likevel dårlig for pasienten når legens vurdering ble stående uten den minste kommentar fra 
domstolen.   
 
I LG-2018-35336 ble det foretatt en grundig rettslig vurdering. Lagmannsretten fant det ikke 
tilstrekkelig sannsynliggjort at A manglet samtykkekompetanse. I vurderingen ble pasientens 
egen vurdering vektlagt sammen med sakkyndig vitneforklaring og øvrig dokumentasjon. 
Beviskravet stod sentralt. Lagmannsretten la vekt på at A evnet å anerkjenne og resonnere 
med relevant informasjon og forstod konsekvensene av de ulike behandlingsalternativene, 
samt fravalget av dem. Retten var seg dessuten bevisst på målsettingen om mindre bruk av 
tvang som intensjon bak lovendringen.   
 
I samme dom stilte lagmannsretten seg kritisk til den sakkyndiges vitneforklaring. Overlegen 
etterlot seg et inntrykk av at det var diagnosen paranoid schizofreni sammen med at pasienten 
nektet medikamentell behandling som ble tillagt for stor vekt i vurderingen av samtykkekom-
petanse. Retten pekte på at formålet med innføringen av bestemmelsen ikke forutsetter en slik 
vektlegging som overlegen foretok.   
 
At retten legger stor vekt på sakkyndiges vurderinger kan innebære et stort rettssikkerhetspro-
blem. Sakkyndige er ikke opplært i en juridisk tradisjon, og å indirekte overlate juridiske vur-
deringer til medisinsk personell kan få store konsekvenser for pasientene. Ut fra legalitets-
prinsippet bør domstolene uansett være varsomme med å la medisinske meninger styre inn-
holdet i samtykkekompetansevilkåret.   
 
Lagmannsretten påpekte i LH-2018-176325 at retten ikke var bundet av overlegens vurde-
ringer, men stilte seg likevel bak den sakkyndiges vurdering. Videre viste retten at overlegen 
foretok vurderingen i tråd med vurderingskriteriene som fremkommer i Høyesteretts avgjørel-
se i HR-2018-2204-A. At domstolen er bevisst på at vurderingen først og fremst er juridisk og 
skal foretas med juridisk skjønn bidrar til å oppfylle målet om økt rettsikkerhet for pasienter i 
det psykiske helsevernet.   
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Det skjønnsmessige vilkåret om manglende samtykkekompetanse kan dessuten åpne for 
prejudikater fra Høyesterett. Dette vil gi føringer for fremtidige vurderinger tatt av jurister i 
saker om samtykkekompetanse. Praksisen kan på grunn av dette blir mer ensartet og vurde-
ringen mer forutberegnelig. Dette er viktige rettssikkerhetsgarantier. Det kan derfor også ar-
gumenteres for at målsettingen om økt rettsliggjøring vil føre til høyere rettssikkerhet. 
 
En annen viktig virkning av det nye vilkåret er det økte fokuset og oppmerksomheten på at 
pasienter som ikke er i stand til å samtykke, ikke kan behandles uten at det etableres tvangs-
vern etter psykisk helsevernloven. Alle pasienters samtykkekompetanse skal vurderes, og 
tvangsvedtak skal fattes selv om pasientene ikke motsetter seg psykisk helsevern, til forskjell 
fra tilstanden forut for lovendringen. Dette gir kontrollkommisjonen bedre forutsetninger for å 
føre tilsyn og kontroll med tvungent psykisk helsevern. Videre vil det bidra til at tidligere 
skjult tvang88 løftes frem i lyset, noe som i sin tur kan bidra til økt rettssikkerhet for psykisk 
syke.  
 
4.5 Nytt vilkårs betydning for farevilkåret  
 
Tidligere kunne samtykkekompetente personer underlegges tvang med behandlingsvilkåret i 
bokstav a som begrunnelse. Dette er ikke lenger mulig der personen har samtykkekompetan-
se. At behandlingsvilkåret ikke kan hjemle tvang innbyr til en grundigere og hyppigere vurde-
ring av farevilkåret i bokstav b. Tvang som tidligere ble begrunnet i behandlingsvilkåret, må 
nå begrunnes i farevilkåret der dette er oppfylt.  
 
En negativ konsekvens av dette blir i omtalt i NOU 2011: 9. For ansvarlige behandlere som 
mener en samtykkekompetent pasient er best tjent med tvungen helsehjelp vil kunne lete mer 
aktivt etter tegn til at pasienten er til fare for andre. Faresignalene kan bli overdrevet i vurde-
ringen. Dette kan bidra større bruk av farevilkåret enn det er adgang til. Dette vil videre kunne 
medføre økt bruk av tvang.89 I den etterfølgende proposisjonen ble det fremholdt at en viss 
økning i bruk av farevilkåret vil være legitimt der pasienten uansett oppfyller begge vilkårene, 
men den ansvarlige bare hjemlet tvangen i behandlingsvilkåret.90  
 

5 Anvendelse av vilkåret i praksis  
5.1 Innledning  
 
Etter lovendringen har det blitt avsagt to høyesterettsdommer der innholdet i vilkåret om 
manglende samtykkekompetanse er behandlet inngående. 
 

                                                
88 Der pasienter som ikke er i stand til å avgi gyldig samtykke (samtykkeinkompetente) blir behandlet under 

frivillig vern.   
89 NOU 2011: 9 s. 218.  
90 Prop 147 L (2015-2016) s. 25. 
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HR-2018-2204-A var den første der samtykkekompetansevurderingen ble behandlet. Dom-
men har vært retningsgivende for hvordan vurderingen skal foretas.  
 
5.2 HR-2018-2204-A 
 
Høyesterett behandlet i denne saken et krav om utskriving fra tvungent psykisk helsevern. 
Vedtaket gikk ut på tvangsmedisinering en gang i måneden med depotmedisin. Høyesteretts 
ankeutvalg besluttet å fremme spørsmålet om det såkalte forverringsalternativet og kravet til 
manglende samtykkekompetanse var oppfylt, samt helhetsvurderingen i phvl. § 3-3 nummer 
7.   
 
A hadde vært underlagt tvungent psykisk helsevern siden slutten av 2011. På domstidspunktet 
bestod tvangen i månedlig depotmedisinering med injeksjon hos fastlegen. A anførte at kravet 
om manglende samtykkekompetanse ikke var oppfylt ettersom kravet er strengt og nettopp 
ment å innebære en styrket selvbestemmelse for pasienter som henne. Ettersom hun kun mot-
tok vedlikeholdsbehandling hevdet hun å ha samtykkekompetanse.   
 
Staten pekte på at selv om formålet med lovendringen var å styrke pasienters selvbestemmel-
sesrett, er grunnpremisset fremdeles å sikre pasienter riktig behandling. Staten mente at hun 
hadde dårlig sykdomsinnsikt og ikke anerkjente medisineringsbehovet.  
 
En samlet Høyesterett gjennomgikk vilkåret om manglende samtykkekompetanse grundig. 
Tre kriterier for å avgjøre om en person har kompetanse til å nekte behandling ble oppstilt; et 
sykdomsvilkår, et krav om årsakssammenheng og et krav om manglende forståelsesevne. Det 
tvilsomme i saken var om det var åpenbart at vedkommende ikke var i stand til å forstå hva 
samtykket omfatter. Videre pekte Høyesterett på at det ikke finnes særlige retningslinjer ut-
over de fire verktøyene fra rundskrivet som er egnet til å kaste lys over hva som ligger i kra-
vet til samtykkekompetanse i det psykiske helsevernet.   
 
I rundskrivet fremkommer det likevel føringer til hvor stor grad av forståelsesevne som kre-
ves. Rundskrivet fremhever blant annet at man kan være samtykkekompetent selv om man har 
redusert evne til å forstå hva helsehjelpen omfatter. Høyesterett kom frem til at det kreves et 
visst nivå av konsekvensinnsikt for å være samtykkekompetent, og at personen må forstå 
nødvendigheten av helsehjelpen. Videre sa Høyesterett at det uten en slik innsikt vil være 
vanskelig for pasienten å forstå konsekvensene av å nekte behandling.  
 
Høyesterett uttalte at det på bakgrunn av lovendringen med ønske om å styrke pasienters 
selvbestemmelse ligger et ønske om mindre tvang i det psykiske helsevernet. Derfor må reg-
lene leses som en oppfordring til helsepersonell om å forsøke frivillig behandling i større grad 
enn tidligere. Ettersom frivillighet ikke alltid kan oppnås, må det avgjørende være om pasien-
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ten har evne til å treffe et behandlingsvalg basert på ”noenlunde realistiske forutsetninger”91. 
Høyesterett avviste anførselen om at pasienter som kun mottar vedlikeholdsbehandling uten 
videre har fått tilbake samtykkekompetansen sin.  
 
Retten sammenholdt ordlyden i pbrl. § 4-3 andre ledd med retningslinjer fra rundskrivet som 
legger vekt på evnen til å anerkjenne informasjonen i egen situasjon. Det avgjørende var der-
med i hvilken grad sykdommen påvirker personens evne til å foreta en realistisk vurdering av 
egen tilstand, og konsekvensene av behandlingsvalget. ”En person som på grunn av sykdom-
men ikke evner å forstå følgene av å motsette seg behandling, vil derfor ikke ha samtykke-
kompetanse.”92 Dette vil gjelde uavhengig av om symptomene er fremtredende, eller avdem-
pet som følge av medisiner.  
 
Høyesterett forstod forarbeidene slik at pasienter med alvorlig sinnslidelse og noenlunde rea-
listisk innsikt i situasjonen sin, selv kan avgjøre om de vil ha helsehjelp. Dette gjelder selv om 
de har vært medisinert i en årrekke og det er medisinering som sørger for at vedkommende 
har innsikt i egen situasjon.  
 
Endelig fant Høyesterett beviskravet ”åpenbart” oppfylt på tross av at A hadde vært fast i sin 
oppfatning en lang stund. Ettersom den behandlingsansvarlige overlegen, kontrollkommisjo-
nen og tingretten med fagkyndig medlem alle mente at A ikke hadde en reell innsikt i sin si-
tuasjon eller forståelse for følgene av å avslutte behandling, ville ikke Høyesterett fravike fra 
deres mening, slik at vilkåret om manglende samtykkekompetanse ble ansett oppfylt.  
 
Da Høyesterett likevel konkluderte med at A skulle skrives ut av tvungent psykisk helsevern 
var det under betydelig tvil. Det ble lagt vekt på flere momenter. Helhetsvurderingen tilsa at A 
fikk prøve seg uten medisinering og på den måten forhåpentligvis forstå at hun har godt av det 
og deretter søke seg til frivillig psykisk helsevern. Det knyttet seg dessuten usikkerhet til om 
tidskravet til forverringsvilkåret var oppfylt. Høyesterett fulgte sin egen oppfordring om å lese 
reglene i lys av et ønske om bruk av mindre tvang. Den sterke understrekingen av pasientens 
selvbestemmelse i forarbeidene ble vektlagt, og fungerte antakelig som tungen på vektskålen 
for at A enstemmig ble utskrevet. 
 
5.3 HR-2020-1167-A  
 
I HR-2020-1167-A ble unntaket fra vilkåret om manglende samtykkekompetanse i phvl. § 3-3 
nummer 4 andre punktum om ”nærliggende og alvorlig fare for pasientens eget liv”, behand-
let. Dommen er enstemmig hva gjelder resultatet, men inneholder en særmerknad knyttet til 
begrunnelsen.  

                                                
91 HR-2018-2204-A avsnitt 59. 
92 HR-2018-2204-A avsnitt 63. 
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A hadde begjært opphør av tvungent psykisk helsevern. Pasienten var ei 35 år gammel kvinne 
som hadde slitt med alvorlig spiseforstyrrelse i over 20 år. De siste seks årene var hun sam-
menhengende underlagt tvungent psykisk helsevern. A bestred ikke at hun led av alvorlig 
sinnslidelse slik at hovedvilkåret for tvang var oppfylt jf. phvl. § 3-3 nummer 3. Det var heller 
ikke tvil om at både fare- og forverringsvilkåret etter bokstav a og b var oppfylt. I et obiter 
dictum ble det viet stor plass til spørsmålet om samtykkekompetansen alltid skal foretas ved 
spiseforstyrrelser uavhengig av om farevilkåret er oppfylt.  
 
A anførte at hun først og fremst var samtykkekompetent, videre at unntaket fra vilkåret om 
manglende samtykkekompetanse ikke kom til anvendelse. Hun mente at alternativet om ”nær-
liggende og alvorlig fare for eget liv”, må tolkes innskrenkende, slik at det kun omfatter tilfel-
ler med fare for selvmord.  
 
Staten mente at det var stor fare for at A kom til å dø dersom hun ble utskrevet. Unntaket ville 
da komme til anvendelse, slik at det ikke lenger var et vilkår om at hun måtte mangle samtyk-
kekompetanse for å fortsette tvungent psykisk helsevern.  
 
Etter en ordlydstolkning mente Høyesterett at den naturlige forståelsen av loven innebærer at 
unntaket omfatter enhver fare for pasientens liv som er tilstrekkelig nærliggende og alvorlig, 
uavhengig av hva faren består i. I dette lå det ikke holdepunkter for at loven skal tolkes inn-
skrenkende. Formuleringen om ”fare for eget liv” er klar.  
 
Høyesterett så hen til phvl. § 3-3 nummer 3 bokstav b som også inneholder et farevilkår. Fa-
revilkåret er i forarbeidene beskrevet som å strekke seg lenger enn bare fare for eget liv ved 
selvmord. Ut fra systembetraktning fant førstvoterende det naturlig å forvente presiseringer i 
forarbeidene til unntaket fra samtykkekompetanse dersom innholdet ikke skulle være likt i de 
to bestemmelsene på tross av lik ordlyd. Farevilkåret i nummer tre inneholder også passusen 
”fare for egen helse”. Høyesterett mente derfor at sammenhengen ikke kan vektlegges i for 
stor grad.  
 
Ved utformingen av loven ble selvmordsrisiko tydelig kommunisert som innholdet i unntaket 
knyttet til fare for eget liv. Høyesterett mente at forklaringen på selvmordsformuleringen er 
knyttet til den sjeldne forekomsten av at sinnslidelsen på annen måte enn selvmord vil lede til 
nærliggende og alvorlig fare for pasientens liv. Selv om loven til slutt fikk en annen og videre 
formulering enn lovutvalgets forslag, kunne ikke førstvoterende se at det var grunnlag for å 
tolke den klare ordlyden innskrenkende.  
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Som støtte for at bestemmelsen går lenger enn ved fare for selvmord, viste Høyesterett til 
Helsedirektoratets kommentarer til psykisk helsevernloven. Der blir selvmordsrisiko beskre-
vet som et eksempel på tilfeller der unntaksregelen kan komme til anvendelse. På denne bak-
grunn må bestemmelsen rekke lenger og omfatte andre situasjoner der er det fare for pasien-
tens liv.  
 
Førstvoterende fant unntaksvilkåret oppfylt, men knyttet likevel kommentarer til hovedvilkå-
ret om manglende samtykkekompetanse. Selv om A hadde omfattende og nyansert innsikt i 
sin sykdom, ble det avgjørende for vurderingen om manglende samtykkekompetanse, at hun 
på tross av dette ikke evnet å innrette seg etter innsikten.  
 
Dommer Falch voterte i samsvar med førstvoterende og fant at A manglet samtykkekompe-
tanse. Falch mente at det er et vilkår for å opprettholde tvang på grunn av spiseforstyrrelse at 
samtykkekompetansen mangler. Han var enig i at ordlyden ”fare for eget liv” er vid, men at 
unntaket må tolkes innskrenkende og at det kun er selvmordsfare som skal medregnes. Tolk-
ningsresultatet var basert på lesning av lovens forarbeider med støtte i FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne av 2006, CRPD.  
 
Falch mente det var klart hva meningen var å uttrykke i loven. Selv om uttalelser i forarbeide-
ne tradisjonelt må vike for lovens ordlyd, mente han at det er annerledes på livsområdet hvor 
vi nå befinner oss; ”hvor det er tale om å avgrense statens myndighet til å utøve omfattende 
tvang mot enkeltmennesker”.93 Det generelle synspunktet til Falch var at det er liten grunn til 
å åpne for mer bruk av tvang enn lovgivers intensjon, særlig når meningen fremgår så tydelig 
som her, og heller ikke strider mot lovteksten.  
 
Avslutningsvis pekes det på at man heller får anvende den somatiske hjemmelen for tvang i 
pasient- og brukerretighetsloven kapittel 4A dersom det skal ytes helsehjelp mot pasientens 
vilje. 
 
5.4 Nærmere om sykdoms- og behandlingsinnsikt  
 
Helsedirektoratet sier i rundskrivet at samtykkekompetanse og sykdomsinnsikt henger tett 
sammen. Begge deler består av felles elementer som gjør det naturlig å se begrepene i sam-
menheng.94 Også Høyesteretts vurdering av samtykkekompetanse vektlegger pasientens evne 
til å anerkjenne egen situasjon og behovet for behandling i stor grad.95   

                                                
93 HR-2020-1167-A, avsnitt 87. 
94 Rundskriv IS-1/2017 s. 20. 
95 HR-2018-2204-A og HR-2020-1167-A. 
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Lovens ordlyd sier ingenting om at vurderingen av samtykkekompetanse skal vektlegge pasi-
entens innsikt i egen sykdom og behov for behandling. Rundskrivet, forarbeidene og retts-
praksis viser likevel at den viktigste delen av samtykkekompetansen hviler på pasientens for-
ståelse av egen situasjon. 
 
Svekket sykdomsinnsikt er et kjennetegn hos personer som lider av alvorlig sinnslidelse.96 
Ettersom inngangsvilkåret for å etablere tvungent psykisk helsevern er en diagnose som inne-
bærer manglende sykdomsinnsikt, må det mer til for å konstatere manglende samtykkekompe-
tanse. Samtykkekompetansevurderingen ville ellers vært overflødig, og heller ikke i tråd med 
lovgivers intensjon. I rundskrivet presiseres det dessuten at svekket sykdomsinnsikt ikke er 
ensbetydende med manglende samtykkekompetanse.97 
 
Som eksempel på harmoni mellom manglende sykdomsinnsikt og samtykkekompetanse me-
ner Helsedirektoratet at man kan føle på sykdom men foretrekke en annen behandling enn den 
foreslåtte. Når pasienten er i stand til å kjenne på at noe er unormalt og som følge av det øns-
ker helsehjelp, er ofte samtykkekompetanse til stede. Motsatt vil en person som ikke har noen 
grad av sykdomsinnsikt sjelden ha samtykkekompetanse på grunn av manglende evne til å 
forstå informasjon.98 
 
I 2019 behandlet Sivilombudmannen en klage på Fylkesmannen i Trøndelags håndtering av 
en tvangsmedisineringssak.99 Sivilombudsmannens uttalelser er ikke bindende. Den rettskil-
demessige vekten vil variere, og hovedsakelig ha vekt etter argumentasjonsverdien.100 Saken 
omhandlet Fylkesmannens forståelse av beviskravet for manglende samtykkekompetanse. 
Fylkesmannen begrunnet vedtaket om manglende samtykkekompetanse med at personen ”ik-
ke virker å forstå, anerkjenne, resonnere [...]”.101 Dette strider mot lovens beviskrav om 
”åpenbart”. Sivilombudsmannen mente at det ikke hjalp at Fylkesmannen i ettertid påstod at 
beviskravet ble anvendt i tråd med lovens ordlyd når vedtaket tydet på noe annet, og bemer-
ket: 
 

På spørsmål fra ombudsmannen har Fylkesmannen svart at As manglende sykdoms-
innsikt medfører at «hans kjente negative syn på behandling med tvang [ikke] bringer 
ham nærmere å være samtykkekompetent». Ombudsmannen oppfatter Fylkesmannen 
dithen at øvrige momenter i saken som isolert sett kan tale for at samtykkekompetan-
sen er i behold, uansett ikke kan føre til et annet resultat når han ikke erkjenner noen 

                                                
96 Ot.prp nr. 11 (1998-1999) pkt. 7.3.4.1 
97 Rundskriv IS-1/2017 s. 20. 
98 I.c. 
99 SOM-2018-2278  
100 Se HR-2016-2229-A. 
101 Sivilombudsmannen (2019). 
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psykisk sykdom, og at det derfor ikke er nødvendig å redegjøre for disse momentene i 
begrunnelsen.102 
 

Videre fremholdt Sivilombudsmannen at andre momenter i saken talte mot at vedkommende 
manglet forståelsesevne. En avveining av disse momentene burde fremgått av vedtaket. Blant 
momentene var pasientens tidligere erfaringer med medisiner og motstanden mot antipsykoti-
ka. Sivilombudsmannen kritiserte Fylkesmannen for å la behandlingsvegring bety dårlig syk-
domsinnsikt med den følge at samtykkekompetansen manglet. Dette harmonerer med lovgi-
vers intensjon om økt selvbestemmelse for pasienter. Fylkesmannens sammenblanding av 
behandlingsinnsikt og samtykkekompetanse samsvarte dårlig med lovendringens formål.  
 
At en pasient er skeptisk til diagnoser kan skyldes tidligere opplevelser. Dårlig virkning og 
bivirkninger kan være årsaken til at pasienter ikke er enig med helsepersoner om behand-
lingsvalg.103 Det vil derfor ikke være holdbart om behandlingsnekt i seg selv brukes som ar-
gument for manglende sykdomsinnsikt og forståelse. 
 
5.5 Praksis fra lagmannsretten  
 
Samtykkekompetansedommen fra 2018104 kan sies å ha bidratt med tre sentrale kriterier for 
vurdering av samtykkekompetanse. Det sentrale er at det må foreligge et sykdomsvilkår, et 
krav om årsakssammenheng og et krav om manglende forståelsesevne. I det følgende vil jeg 
gjennomgå de ulike momentene og belyse dem med praksis fra lagmannsretten. 
 
Ettersom vilkåret i phvl. § 3-3 nr. 4 om samtykkekompetanse fremdeles er ganske nytt, finnes 
det ikke mange Høyesterettsdommer på området. Avgjørelser fra lagmannsretten har argu-
mentasjonsverdi egnet til å illustrere hvordan vilkåret anvendes i praksis.   
 
Jeg har gjennomgått 40 lagmannrettsdommer. To av dem ble avsagt av Agder lagmannsrett, 
fjorten fra Borgarting, fem fra Hålogaland, syv avsagt i Frostating, og tolv fra Gulating. Blant 
disse gjennomgåtte avgjørelsene ble bare tre pasienter skrevet ut av det tvungne vernet, to av 
disse hadde samtykkekompetanse.105 I LG-2018-85750 ble pasienten skrevet ut selv om hun 
manglet samtykkekompetanse. Retten kom til at selv om pasienten oppfylte både hoved- og 
tilleggsvilkår var det grunn til å la henne prøve seg på egenhånd etter et langvarig tvangsvern.  
 
 
 

                                                
102 Sivilombudsmannen (2019). 
103 Rundskriv IS-1/2017 s. 20. 
104 HR-2018-2204-A. 
105 LB-2020-88636 og LG-2018-35336. 
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5.5.1 Sykdomsvilkår  
 
At det må foreligge et sykdomsvilkår innebærer at pasienten må lide av ”fysiske eller psykis-
ke forstyrrelser”, slik ordlyden i  pbrl. § 4-3 viser. Vilkåret behandles sjeldent særskilt i vur-
deringen av samtykkekompetanse. Dette er trolig på grunn av den forutgående vurderingen 
eller stadfestelsen av inngangsvilkåret i phvl. § 3-3 nr. 3 om ”alvorlig sinnslidelse”. Det fore-
kommer likevel at lagmannsretten knytter bemerkninger til sykdomsvilkåret. 
 
I LG-2018-35336 uttalte lagmannsretten om sykdomsvilkåret:  
 

A har diagnosen paranoid schizofreni, som ligger i kjerneområdet for grunnvilkåret 
«alvorlig sinnslidelse», og hvor tap av kontakt med virkeligheten står sentralt. Dette 
grunnvilkåret forutsetter en kompetansesvikt hos pasienten som legitimerer tvangs-
inngrep fordi pasienten selv ikke evner å ta vare på seg selv. Dette hensynet slår ikke 
til der samtykkekompetanse er til stede eller gjenopprettes under behandling. 

  
Lagmannsretten grunnga i LG-2020-104188 resultatet av samtykkekompetansevurderingen 
slik: ”[g]runnlaget for vurderingen er at A faktisk har en alvorlig psykoselidelse”, og knyttet 
på den måten sykdomsvilkåret til samtykkekompetansevurderingen.  
 
5.5.2 Årsakssammenheng  
 
Kravet om årsakssammenheng innebærer at den psykiske lidelsen er årsaken til at pasienten 
ikke evner å forstå begrunnelsen for helsehjelpen, og følgelig mangler samtykkekompetanse. 
Denne sammenhengen er sjelden gjenstand for tvil, men nevnes i flere av de gjennomgåtte 
dommene.  
 
I begge dommene fra Agder lagmannsrett kommer kravet til årsakssammenheng frem. I LA-
2020-47335 finner lagmannsretten ”at pasienten mangler samtykkekompetanse i saken, idet 
han på grunn av psykiske forstyrrelser åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket om-
fatter”. I LA-2018-137956 kobles den psykiske lidelsen og forståelsen/innsikten som pasien-
ten må ha for å være samtykkekompetent slik: ”[l]agmannsretten legger etter dette til grunn at 
sykdommen har påvirket As evne til å foreta en realistisk vurdering av egen tilstand og kon-
sekvensene av behandlingsvalget”.  
 
”Lagmannsretten legger etter dette til grunn at sykdommen har påvirket As evne til å foreta en 
realistisk vurdering av egen tilstand og konsekvensene av behandlingsvalget”, uttales det i 
LG-2020-45023.  
 
I dom fra LG-2018-35336 fant lagmannsretten at årsakssammenhengen ikke var oppfylt. 
”Lagmannsretten finner ikke at As standpunkt og resonnement i tilknytning til dette, fremsto 
som påvirket av paranoide forestillinger eller som en tilpasset eller innøvd forklaring”. I den-
ne dommen ble personen vurdert til å ha samtykkekompetanse, og det tvungne vernet opphør-



27 
 

te. Lagmannsretten uttalte at det sentrale i vurderingen var at vedkommende viste evne til å 
resonnere rundt den alvorlige sinnslidelsen sin, som var grunnen til at han hadde hatt det 
vanskelig og på nytt vil kunne få det vanskelig. Selv om sykdomsinnsikten var utslagsgivende 
for vurderingen av samtykkekompetanse, ble kravet til årsakssammenheng indirekte nevnt.  
 
5.5.3 Manglende forståelsesevne 
 
Manglende forståelsesevne ble av Høyesterett i 2018-dommen106 forstått som i hvilken grad 
sykdommen påvirker personens evne til å foreta en realistisk vurdering av egen tilstand og 
konsekvensene av behandlingsvalget. Dette vilkåret er gjerne det springende punktet i vurde-
ringen av samtykkekompetansen.  
 
Vurderingen er todelt der sykdomsinnsikt avhenger av personens evne til å vurdere egen hel-
sesituasjon, og om personen evner å forstå konsekvensene av behandlingsvalget. Alle de 
gjennomgåtte dommene inneholder i større eller mindre grad en drøftelse av pasientens for-
ståelsesevne knyttet til sykdomssituasjon og behandlingsvalg.  
 
Flere av dommene holder vurderingen kortfattet. I noen tilfeller benytter retten seg av en til-
nærmet standardfrase.  
 
Et eksempel er vurderingene i LG-2020-59874 og LG-2020-84553. Begrunnelsen for mang-
lende samtykkekompetanse er ordrett lik hverandre i de to sakene.  

 
Lagmannsretten finner det åpenbart at A ikke er i stand til å forstå hva samtykket om-
fatter, og at hun derfor mangler samtykkekompetanse. Det er sentralt for vurderingen 
at hun er uten reell innsikt i egen sykdomstilstand, og ikke anerkjenner at hun har en 
psykoselidelse som hun trenger behandling for. Hun har heller ikke innsikt i kon-
sekvensene for seg dersom behandlingen avsluttes. Hun er derfor ute av stand til å fo-
reta rasjonelle vurderinger og beslutninger om helsehjelp for sin psykiske lidelse ba-
sert på realistiske forutsetninger. 

 
Såkalte rettssetninger der Høyesterett har formulert vurderingstema gjenbrukes gjerne ofte. I 
dette tilfelle er det imidlertid tale om en vurdering som skal være konkret i hver situasjon.107 
Det eneste som skiller vurderingene fra hverandre i disse to sakene er at det vises til rapporter 
fra sakkyndige i sistnevnte dom.  
 
I tre av dommene har lagmannsretten kommentert samtykkekompetansen i obiter dictum. Bå-
de LF-2020-82206 og LB-2019-152106 ble pasienten vurdert å oppfylle farevilkåret. Da er 
det adgang til å etablere tvungent psykisk helsevern også for samtykkekompetente. Det var 
ikke nødvendig for retten å ta stilling til samtykkekompetansevurderingen, men det ble likevel 
                                                
106 HR-2018-2204-A. 
107 Rundskriv IS-1/2017 s. 17. 
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gjort i begge avgjørelsene. I LB-2019-152106 er begrunnelsen skåret over samme lest som det 
siterte overfor.  
 
I LG-2020-88636 kom lagmannsretten til at pasienten skulle skrives ut. Vurderingen av sam-
tykkekompetansen ble foretatt i et obiter dictum også her. Lagmannsretten brukte god plass på 
vurderingen som ble konkretisert som et spørsmål om pasienten kan velge å avslutte behand-
lingen. Lagmannsretten mente at hun hadde en viss sykdomsinnsikt ettersom hun kjente på 
sykdomsfølelse og anerkjente at hun var syk. Pasienten innrømmet at medisinene hadde en 
positiv effekt på henne, og at hun ville komme til å ha behov for en ny innleggelse dersom 
hun skulle oppleve funksjonsfall, noe hun ikke ønsket skulle skje. Videre var hun i stand til å 
uttrykke valg. Lagmannsretten mente disse momentene trakk i retning av at hun var samtyk-
kekompetent. I forlengelsen av dette sa retten ”[a]t hun ikke er enig i diagnosen, medfører 
ikke etter lagmannsrettens syn at hun ikke er samtykkekompetent”. Deretter ble det av retten 
bemerket at selv om hun til tider svarer vagt på spørsmål, kreves det en viss minsteevne av 
refleksjon og konsekvenstenkning å avgi en adekvat forklaring. Argumentet mot at hun var 
samtykkekompetent var at hun ikke erkjente risikoen forbundet med å slutte på medisinene, 
og at dette sannsynligvis ville komme til å svekke helsetilstanden hennes betraktelig. Lag-
mannsretten la ikke betydelig vekt på manglende behandlingsinnsikt, og fant henne samtyk-
kekompetent. Vurderingen er grundig og konkret med for- og motargumenter. 
  
I LG-2020-104188 kom lagmannsretten til at et tvangsmedisineringsvedtak skulle oppretthol-
des. Ettersom pasienten ikke hadde noen grad av innsikt i at hun led av en psykoselidelse, 
hadde hun i lagmannsrettens øyne heller ingen mulighet til å treffe et behandlingsvalg basert 
på noenlunde realistiske forutsetninger. Under ankeforhandlingen ble det stilt spørsmål om 
den som ikke er enig i psykiaterens diagnose uten videre skal fratas sin selvbestemmelsesrett. 
Lagmannsretten avfeide dette ved å peke på at det ikke er den rette problemstilling å reise, og 
at grunnlaget for vurderingen hviler på at hun faktisk lider av en alvorlig psykoselidelse.  
 
I LB-2020-39044 viste lagmannsretten til at pasienten har tatt et valg som klart nok kommer 
til utrykk. Etter rettens syn var dette valget imidlertid ”åpenbart ikke et informert valg som er 
bygget på erkjennelse av sykdommen og innsikt i konsekvensene av å velge vekk behand-
ling”.  Vedkommende ble ansett for å mangle samtykkekompetanse.  
 
Alle gjennomgåtte lagmannsrettsavgjørelser etter 2018-dommen fra Høyesterett108 har det til 
felles at vurderingen av samtykkekompetanse tar utgangspunkt i de tre kriteriene Høyesterett 
oppstilte. Enkelte av vurderingene blir dessuten knyttet opp mot rundskrivet109. Høyesterett 
kan ha gitt en mer detaljert og forutsigbar rettsstilling for samtykkekompetansevurderingen. 
Men det later ikke til at pasienter har fått større selvbestemmelsesrett antallet utskrivinger fra 
tvungent psykisk helsevern tatt i betraktning.   
 

                                                
108 HR-2018-2204-A. 
109 Rundskriv IS-1/2017.  
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Flere av samtykkekompetansevurderingene fra avgjørelsene fremstår som strenge i lys av 
beviskravet i samtykkekompetansevurderingen. Jeg vil i det følgende gjennomgå noen av 
disse.  
 
5.5.4 Hvor samtykkekompetent? – Lagmannsrettens terskel  
 
Både ordlyden i beviskravet ”åpenbart” i pbrl. § 4-3 (2), rundskrivet og Høyesteretts dom HR-
2018-2204-A gir anvisning på en høy terskel for å mangle samtykkekompetanse.   
 
I LB-2019-179751 gjaldt saken om en mann underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgn-
opphold skulle utskrives. Lagmannsretten kom til at personen manglet samtykkekompetanse. 
Han hadde ved tidligere anledninger blitt vurdert å være samtykkeinkompetent. Det avgjøren-
de for retten var at det fremkom i journalnotater at han selv mente at han ikke var syk. Deret-
ter ble det påpekt at ”A har åpenbart store intellektuelle ressurser, men han mangler evnen til 
å relatere forståelsen til sin egen situasjon”. På grunn av dette kan han heller ikke ta informer-
te valg om egen psykisk helse.  
 
Retten virket ikke å være i særlig tvil. Fravær av tvil kan forsvare at det strenge beviskravet 
ble ansett for å være oppfylt. På den andre siden var vurderingen ikke egnet til å overbevise 
om at pasienten manglet samtykkekompetanse. At vedkommende hadde store intellektuelle 
ressurser er et moment som taler for samtykkekompetanse. Pasienten ønsket å slutte med me-
disiner. Ettersom dette stred mot den medisinskfaglige vurderingen sa lagmannsretten at han 
ikke evnet å nyttiggjøre seg av ressursene i egen forståelse av situasjonen.   
 
Et eksempel på samtykkekompetansevurdering med lav terskel for å oppfylle vilkåret om 
manglende samtykkekompetanse finnes i LG-2019-157711. Saken gjaldt en mann i slutten av 
tjueårene som hadde en bipolar lidelse. Han ønsket seg utskrevet fra tvungent psykisk helse-
vern. Vurderingen foretas slik:  
 

 A har gitt uttrykk for at han godtar å ha en alvorlig sinnslidelse, at han har hatt psy-
kosesymptomer og at lidelsen må behandles. Han er innstilt på å ta medisiner, og sier 
han vil gjøre dette frivillig fordi han vet at han ellers vil bli satt under tvang dersom 
han ikke tar medisiner. Avgjørende for hans vilje til behandling synes å være forankret 
i trusselen om tvang, og ikke i behovet for å bli frisk. Han har som beskrevet foran, 
også den oppfatning at antipsykotika som Zypadhera ikke hjelper ham, og at det har 
ingen virkning fra eller til om han tar medisinen eller ikke [...] Lagmannsretten opp-
fatter ham slik at han mener det er ADHD medisin som hjelper ham.110 
 

Her fant retten at han i utgangspunktet hadde innsikt i både sykdommen sin og behovet for 
behandling. Da retten likevel mente at han manglet samtykkekompetanse var det begrunnet ut 

                                                
110 LG-2019-157711. 
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fra en mistanke om at bakgrunnen for innsikten var at han ikke ønsket å underlegges tvang. 
Denne vurderingen etterlater ikke en overbevisning om at personen på grunn av sin psykiske 
lidelse ”åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter”111.   
 
I LH-2019-22061 behandlet lagmannsretten en sak der en mann i nærmere 27 år hadde vært 
underlagt tvungent psykisk helsevern. Han ønsket å få prøve seg på egenhånd for å bevise for 
andre og seg selv at han kom til å klare seg uten tvang. Selv om personen hadde frivillig sam-
tykket til behandling, og vært i dialog med behandlere fant lagmannsretten at dette i seg selv 
ikke var nok til å forstå konsekvensene av å motsette seg behandling. Mannen manglet sam-
tykkekompetanse og det tvungne vernet opphørte derfor ikke.   
 
I LH-2018-176325 foretok lagmannsretten en vurdering av forståelsesevnen til en mann som 
på tross av medisinering led av restsymptomer på paranoid schizofreni. Lagmannsretten ba-
serte vurderingen sin om samtykkekompetanse på uttalelser fra et sakkyndig vitne. Der frem-
kom det at behandleren foreslo å redusere medisindosen, men ble møtt med avbrytelser fra 
pasienten, og liten vilje til å diskutere psykoselidelsen. Lagmannsretten påpekte at pasienter 
som etter langvarig medisinering oppnår en noenlunde realistisk innsikt i egen situasjon vil 
forstå egen situasjon og dermed gjenvinne samtykkekompetansen sin. Pasienten i denne saken 
befant seg ikke i en slik situasjon.  
 
Noen underrettsinstanser følger Høyesteretts føring om å bruke lovgivers intensjon bak nytt 
samtykkevilkår som moment i vurderingen av samtykkekompetanse.112 Lagmannsrettens ters-
kel for å konstatere manglende samtykkekompetanse i de gjennomgåtte dommene virker å 
være lavere enn beviskravet og øvrige kilder tilsier. Det er imidlertid verdt å bemerke at nyan-
ser av de konkrete vurderingene ikke alltid fremkommer, slik at bildet ikke nødvendigvis ser 
så svart ut. Lagmannsretten har dessuten i flere andre avgjørelser av de gjennomgåtte dom-
mene foretatt grundige og konkrete vurderinger.  
 
5.6 Helsepersonells opplevelse av nytt vilkår  
 
Aslak Syse mener at den nye regelen om samtykkekompetanse er prinsipielt viktig og faglig 
utfordrende. En lojal praktisering av reglene forutsetter en holdningsendring på fagnivå. Der-
som den faglig ansvarlige ikke mener reglene vil falle fordelaktig ut for en pasient, kan pasi-
enten ”fratas” samtykkekompetansen sin. Syse fremhever videre at vedtaksfatterne må endre 
oppfatning av hvem som bør tvangsinnlegges.113 
 
 

                                                
111 Jf. pbrl. § 4-3 (2). 
112 Jf. HR-2018-2204- A, avsnitt 88. 
113 Syse (2018c).  
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5.6.1 Kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer  
 
Det ble foretatt en kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer året etter innføring av sam-
tykkekompetanseregelen i en masteroppgave om psykisk helsearbeid.114 Oppgavens funn er 
ikke uttrykk for gjeldende rett, men kan likevel brukes til å forstå hvordan helsepersonell ten-
ker omkring nytt vilkår. Ettersom det er helsepersonell som anvender reglene i førstelinje, er 
dette et sentralt moment i vurderingen av om lovendringen har fungert etter sin hensikt.  
 
Studien finner blant annet at vurderingen av samtykkekompetanse kan være komplekse og 
arbeidskrevende. Vurderingen av helse og liv holdt opp mot selvbestemmelse og rettssikker-
het skaper etiske dilemmaer. Pasienter er sykere og pårørende mer fortvilte samtidig som de 
fleste av deltakerne i studien er skeptiske.115  
 
Flere av helsepersonellet i studien ga uttrykk for at det er umulig å vurdere samtykkekompe-
tansen riktig. Noen mente at kontrollkommisjonen kan prøve samtykkekompetansen, slik at 
de vurderer pasienten til å mangle den selv om det i realiteten er usikkert.116. Dette reiser be-
tydelige problemer for selvbestemmelsen til pasienten ettersom beviskravet ”åpenbart”117 er 
strengt, og tvilen skal komme pasienten til gode.118  
 
At vurdering av samtykkekompetanse ved tvangsvedtak innebærer økt krav til dokumentasjon 
i arbeidet blir gjennomgående beskrevet som en tidstyv. Én behandler mener at lovendringen 
er et paradoks ettersom lovendringens intensjon er redusert bruk av tvang, men det som skal 
til for å forebygge tvang er å snakke med pasientene.119 De pårørende er gjerne mer frustrerte 
over mindre bruk av tvang, og en deltaker i studien mente dette skyldes fraværet av den 
tryggheten tvangsplassering representerer. Da kan pårørende slappe av, vite hvor vedkom-
mende er og at det blir gitt hjelp.120 
 
Studien tydeliggjør skepsisen til lovendringen og særlig begrepet samtykkekompetanse. Pasi-
enter og pårørende forstår sjelden innholdet i begrepet. Flere frykter at det vil oppstå negative 
assosiasjoner til samtykkekompetanse ettersom det brukes til å bestemme over andre. Noen er 
positive til lovendringen fordi det er fint å gi mer ansvar til pasientene selv, og å få bukt med 
en ukultur som har vart for lenge. At pasientautonomi og tvang settes på dagsordenen er en 
god ting, og for samtykkekompetente pasienter kan det være til vedkommendes beste å få lov 
til å velge bort tvang.121   

                                                
114 Hamre (2019). 
115 Ibid. s. 1. 
116 Ibid. s. 52. 
117 Jf. pbrl. § 4-3 (2). 
118 Rundskriv IS-1/2017.  
119 Hamre (2019) s. 54. 
120 Ibid. s. 59. 
121 Ibid. s. 58 og 59.  



32 
 

 
Overlege i psykiatri ved Lovisenberg Diakonale Sykehus presenterte refleksjoner rundt lov-
endringen på Akuttnettverksamling i oktober 2018. Hun pekte først og fremst på at det er satt 
en tydeligere grense for når helsevesenet kan ty til tvang. Vurderingen er ofte grei ettersom 
pasientene har høyt symptomtrykk og manglende sykdomsinnsikt. Det er likevel et for stort 
rom for skjønn i vurderingen. Problemet kan i hennes øyne være at begrepet er for vagt, og at 
det er vanskelig å kommunisere dette til pasienter og pårørende. Hun viste blant annet til at 
det er vanskelig å foreta en korrekt vurdering av samtykkekompetansen til maniske pasienter, 
og at det det mangler retningslinjer for disse pasientene. Det firedelte verktøyet passer ikke 
ettersom de typisk har evne til å samle seg, dekke over symptomer og fremstå friskere enn de 
er.122  
 
5.6.2 Medisinsk og juridisk motsetningsforhold  
 
Landsleder i Mental Helse, Kristian Kise Haugland skrev i en artikkel i Tidsskrift for psykisk 
helsearbeid at kravet til vurdering av samtykkekompetanse handler om noe langt viktigere 
enn pasientens helsegevinst. Haugland oppsummerte kritikken av det nye vilkåret, og fant 
som fellestrekk påstander om at krav til vurderingen av pasientens samtykkekompetanse ikke 
er til pasientens beste. Dette kan være fordi det innebærer at tiden medgår til skriftlig merar-
beid. Andre grunner er der det utvilsomt i et helseperspektiv er til pasientens beste å motta 
behandling, men hvor pasienten selv motsetter seg det.123 I studien mente flere deltakere det 
samme som Haugland pekte på; det medisinske og juridiske krasjer. Det oppleves som at man 
står overfor valget mellom å hjelpe pasientene så godt som mulig eller følge jussen til punkt 
og prikke.124  
 
Haugland mente rent personlig at det å diskutere kravet til vurdering av samtykkekompetanse 
ut fra et ønske om å skape et lovverk som er til det medisinsk beste for pasienten innebærer 
svakheter. Det er i hans mening å overse menneskerettighetene som inneholder krav til frihet 
og selvbestemmelse, og det faktum at disse rettighetene veier tyngre enn det som gir best hel-
se.125 
 
Når Mental Helse har diskutert kravet til samtykkekompetanse, har det aldri vært sentrert 
rundt hva som er pasientens beste helsemessig. Det som diskuteres er derimot ”hva det vil 
innebære dersom pasienten skulle ha rett til å bli vurdert som et menneske, og dermed som 
innehaver av enkelte ukrenkelige rettigheter”.126 Videre pekte Haugland i artikkelen sin på at 
samtykkekompetente personer normalt har rett til å ta informerte beslutninger om å ikke ville 

                                                
122 Pignatiellio (2018). 
123 Haugland (2018).  
124 Hamre (2019) s. 55. 
125 Haugland (2018).  
126 I.c.  
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sitt eget beste til tross for at det ikke fremstår rasjonelt for andre: ”[n]ormalt regner vi at det å 
ha lov til å ta informerte valg vedrørende helsehjelp er en menneskerett”.127 
 
Psykiater Fred Heggen uttrykte en tankegang og skrev trolig det mange rettsanvendere tenker 
i et leserinnlegg til Nettavisen. Der fremkommer det han at han som lege har avgitt Den Hip-
pokratiske ed, og derfor sluttet seg til en streng yrkesetikk der den sentrale målsettingen og 
forpliktelsen er å behandle sykdom og lidelse. Heggen bekymret seg over at vurderingen blir 
mer helsepolitisk enn helsefaglig. Likevel ga han ikke uttrykk for bekymring for at psykisk 
syke mennesker med samtykkekompetanse skal gå til grunne på hans vakt. Grunnen til dette 
er at han i de fleste tilfeller likestiller psykotiske symptomer og lidelser med manglende sam-
tykkekompetanse. Han pekte likevel på viktigheten av kontrollkommisjonen, og skrev at han 
fint kan leve med ugyldighetserklærte tvangsvedtak. Det han imidlertid ikke kan leve med er å 
gå på akkord med egen overbevisning og integritet.128 
 
Det fremkommer kritikk fra flere hold. En gjenganger virker å være at helsepersonell selv er 
skeptisk til ny lovendring. En naturlig forklaring på dette kan være som vi ser i studien og av 
leserinnlegget til Heggen at vurderingene strider mot den medisinske tradisjonen om å be-
handle alle pasienter på best mulig måte sett fra et medisinskfaglig perspektiv. Aslak Syse 
påpeker derfor trolig med rette at det kreves en holdningsendring i praksis for å oppfylle in-
tensjonen med lovendringen.129 Innvendingene fra legene og ønsket om andre regler får bli en 
politisk kamp snarere enn motarbeidelse av gjeldende regelverk.  
 
På den andre siden er det viktig å lytte til de som anvender reglene i første rekke. At begrepet 
samtykkekompetanse fremstår vagt og vanskelig å bruke er noe som kan påvirke regelanven-
delsen. Mye tyder på at helsepersonell i større grad har blitt bevisste på terskelen for bruk av 
tvang, og at den skal være høy. Dette i seg selv er et viktig skritt i retning av å innfri lovgivers 
intensjon om mindre tvangsbruk. Når helsepersonell uansett velger å la sin egen overbevis-
ning overstyre regelverket kan det likevel diskuteres om lovendringen i praksis virker etter sin 
hensikt.  
 
 
 
 
 
 

                                                
127 Haugland (2018).   
128 Heggen (2018). 
129 Syse (2018c). 
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6 Vurdering, kritikk og konklusjon  
6.1 Vurdering  
6.1.1 Om vilkåret  
 
Syse skriver at ”det er et menneskerettskrav at tvangshjemler bør være så presise som mu-
lig”130. Dette følger også av Grl. § 113 om legalitetsprinsippet. Samtykkekompetanse er et 
vagt uttrykk som ikke gir god veiledning i seg selv. Loven og lovens forarbeider gir heller 
ikke føringer for hvordan begrepet skal tolkes. Det er derfor betenkelig at pasienters rett til 
selvbestemmelse skal avhenge av et slikt upresist vilkår. Helsepersonell gis på den måten 
fullmakt til å initiere tvang og gripe sterkt inn i menneskers integritet uten fullstendig rygg-
dekning i lov.  
 
Høyesterett har til en viss grad forsøkt – og i min mening til dels lykkes med - å utdype vurde-
ringen, akkurat slik domstolens rettsskapende virksomhet skal gjøre. Det er derfor på sin plass 
at æren for at vilkåret til en viss grad er anvendelig rettes dit, og ikke til lovgiverne.     
 
6.1.2 Pasientens innsikt  
 
Pasientens innsikt i egen situasjon og behandlingsbehov vektlegges tungt i vurderingen av om 
vedkommende er samtykkekompetent. At svekket sykdomsinnsikt ikke medfører manglende 
samtykkekompetanse i seg selv, synes klart nok, iallfall i teorien. Der pasienter motsetter seg 
behandling av ulike årsaker virker situasjonen å være annerledes. Pasienter som har vært un-
derlagt tvungent psykisk helsevern kan tenkes å ha en dypere behandlingsinnsikt og dermed 
god grunn til å ønske andre alternativer enn det helsepersonellet ville foretrukket.  
 
En konsekvens av lovendringen er at pasienter ikke lenger kan underlegges tvang for å ivareta 
helsen etter phvl. § 3-3 nr. 3 bokstav a dersom samtykkekompetansen er i behold. Tidligere 
hadde helsepersonell større innflytelse på behandling av psykisk syke personer. I min gjen-
nomgang av lagmannsrettens 40 dommer i punkt 5.5, fikk jeg nærmest inntrykk av at den hel-
sefaglige vurderingen av hva som er best for pasienten flyttes fra behandlingsvilkåret i nr. 3 
bokstav a, til vurderingen av pasientens samtykkekompetanse. Dette kommer særlig til ut-
trykk der vurderingen knytter seg til om personen forstår konsekvensene av å ikke ta medisin. 
På den måten kan det hevdes at helsepersonell har like stor innflytelse som før nytt vilkår 
trådte i kraft til fordel for pasientens selvbestemmelsesrett.  
 
Et eksempel finnes i LB-2020-33266: 

 
 Lagmannsretten finner det åpenbart at A mangler samtykkekompetanse. Riktignok har 
han for lagmannsretten forklart hvorfor han er uenig i at han har en psykisk lidelse. 

                                                
130 Syse (2016b) kap.10. 
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Han har reflektert rundt bivirkningene av medisinen, hvilke planer han har for fremti-
den og ulempene ved å måtte hente metadon daglig på apoteket. Han har imidlertid 
ingen sykdomsinnsikt. Han nekter for at han er syk og mener de antipsykotiske medisi-
nene utelukkende har negativ effekt på ham. Han evner, slik retten vurderer det, ikke å 
se konsekvensene ved ikke å ta antipsykotisk medisin.  

 
Pasientens selvbestemmelse virker å komme i andre rekke, særlig i spørsmål om behandling. 
Helsepersonell vil ofte hevde at den beste behandlingen for psykisk syke personer er medika-
mentbehandling. Lovendringen er likevel foretatt ut ifra et ønske om mindre bruk av tvang og 
økt selvbestemmelse for pasienten. I 2017 mente Syse at helsepersonell trolig ville slite med 
innkjøringsproblemer i forbindelse med vurdering av pasienters samtykkekompetanse. Særlig 
ett forhold trakk han frem som en utfordring: helsepersonell må klare å ta innover seg at folk 
har rett til å ta dårlige valg.131 Etter lagmannsrettspraksis å dømme strekker disse utfordringe-
ne seg lenger enn den antatte tilvenningsfasen.   
 
Det er ikke til å stikke under stol at samtykkekompetansevurderingen kan være svært utford-
rende for helsepersonell. Dette gjelder selv om faglig ansvarlig har god erfaring og klart har 
for seg hvilke momenter som skal vektlegges under vurderingen. Pasientens innsikt og sam-
tykkekompetanse kan variere med form, trygghetsfølelse og tid på døgnet.132 Dette gjør vur-
deringen faglig vanskelig.  
 
6.1.3 Rundskrivet  
 
Rundskrivet virker å være den fremste kilden til hvordan samtykkekompetansen skal foretas. I 
rundskrivet oppstilles det en liste over vanlige misforståelser om samtykkekompetanse.  
 

• Pasienter som ikke følger legens råd har redusert samtykkekompetanse.  
• Pasienter som er tvangsinnlagt eller er demente mangler samtykkekompetanse. 
• Når samtykkekompetanse mangler så mangler den for alle beslutninger om helsehjelp. 
• Mangel på samtykkekompetanse er permanent.  
• Alle som er psykotiske/har diagnosen schizofreni mangler samtykkekompetanse. 133 

 
Rundskrivets firedelte verktøy er laget nettopp med tanke på å få bukt med disse misforståel-
sene. Det presiseres at det er viktig at ikke helsepersonell faller for fristelsen ved å foreta slike 
forhastede konklusjoner som fremkommer i listen over vanlige misforståelser.134  
 

                                                
131 Helmers (2017). 
132 Rundskriv IS-1/2017 s. 17. 
133 Ibid. s. 18. 
134 I.c. 
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Flere av disse misforståelsene ligger trolig fremdeles i dagen. At pasienter som ikke følger 
legens råd har redusert samtykkekompetanse avfeies, men pasienter sitter trolig likevel igjen 
med følelsen av at det er slik. Som nevnt i pkt. 5.5.3, ble det i LG-2020-104188 reist spørsmål 
om det er slik at den som er uenig med psykiateren i diagnostiseringen uten videre skal fratas 
sin selvbestemmelsesrett. Det er interessant at dette ble løftet frem i avgjørelsen. Tendensen 
viser dessuten at terskelen for å bli vurdert som samtykkekompetent er høyere der pasienten 
er uenig med fagpersonene i behandlingsspørsmål. 
 
Mye tyder på at rundskrivets detaljerte veileder for vurdering av samtykkekompetanse har 
bidratt positivt. I mange av de gjennomgåtte avgjørelsene fra lagmannsretten blir rundskrivet 
benyttet som en rettesnor. Begge høyesterettsdommene på området har dessuten basert seg på 
verktøyene som presenteres i rundskrivet.135 
 
Selv om rundskrivet virker å fungere godt for dem som anvender reglene, er det uheldig at en 
lovbestemmelse er i behov av ytterligere føringer. Rundskrivet måtte dessuten også følges opp 
med ytterligere et dokument som inneholdt presiseringer til rundskrivet.136 Dette sier noe om 
hvor vagt begrepet er kommunisert i loven, som tross alt er den fremste rettskilden. 
 
6.1.4 Helsedirektoratets egen vurdering – status etter lovendringen  
 
Helsedirektoratet utga en rapport om status etter lovendringen i februar 2020. På Helsedirek-
toratets nettsider sorterer rapporten under tittelen Bruken av tvang i psykisk helsevern er ikke 
vesentlig redusert. Rapporten bygger på en analyse gjennomført av Helsedirektoratet på be-
stilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.137 
 
I rapporten peker Helsedirektoratet på at det generelt sett ikke virker som lovendringen har 
medført en lavere terskel for å ty til tvungent psykisk helsevern.138 Forklaringen på dette kan i 
Helsedirektoratets mening finnes i at pasienter som tidligere ikke var samtykkekompetente, 
men som heller ikke motsatte seg psykisk helsevern, nå underlegges tvang på grunn av fravær 
av samtykke. Årsaken til uendrede tall i tvangsstatistikken kan derfor være at tidligere frivilli-
ge tiltak nå sorterer under tvangskategorien. Helsedirektoratet beskriver den mulige forklaring 
slik:  
 

Vi kan imidlertid ikke utelukke at effekten av strengere vilkår for tvungent psykisk hel-
severn til en viss grad motvirkes av økt oppmerksomhet på vedtaksplikt for pasienter 
som ikke motsetter seg vern, men som ikke kan avgi et gyldig samtykke og hvor det 
derfor må fattes vedtak.139 

                                                
135 HR-2018-2204-A og HR-2020-1167-A.  
136 Helsedirektoratet (2017). 
137 Helsedirektoratet (2020b). 
138 Helsedirektoratet (2020a) s. 4. 
139 I.c. 
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På spesielt ett område innen tvangspsykiatrien vises en effekt av lovendringen. For pasienter 
som er underlagt tvang over lengre tid, har antall tvangsdøgn avtatt. Det finnes ikke oversikt 
over total tid pasienter er underlagt tvang. Likevel fremkommer det at antall vedtak om 
tvangsvern uten døgnopphold går nedover sammen med redusert varighet i antall døgn pasi-
enter befinner seg under tvang.140 Dette kan trolig forklares med den fortløpende vurderingen 
av samtykkekompetanse. Dersom en pasient gjenvinner sin samtykkekompetanse som følge 
av behandling, må det tvungne vernet opphøre. Behandling har gjerne den effekten at pasien-
ter oppnår innsikt i egen sykdom og situasjon og på den måten kan ta informerte og velover-
veide beslutninger for seg selv. Når denne kompetansen vurderes oftere, vil også tvang redu-
seres.  
 
6.1.5 Tilsiktede og utilsiktede virkninger  
 
Den tilsiktede virkningen av lovendringen blir gjerne forstått som de virkninger som frem-
kommer direkte i autorative utsagn, lovproposisjoner, innstillinger og lignende.141 
 
For det psykiske helsevernet er målsettingen mindre bruk av tvang ved økt selvbestemmelse. 
Selv om vilkåret bare har vært i bruk i tre år er det mulig å se antydninger til tendenser.  
 
Min analyse av vilkåret i praksis har fremhevet at det er vanskelig å bruke vilkåret slik det var 
tenkt. Både ordlyd og innhold er upresise, noe som påvirker anvendelsen. Vurderingen kan bli 
uforutsigbar og personavhengig etter hvilken faglig ansvarlig som er på vakt eller etter hvil-
ken institusjon pasienten befinner seg på. Dette tilsier at vilkåret ikke har hatt den tilsiktede 
virkningen det burde hatt.  
 
Det kan også oppstå utilsiktede virkninger av lovendringer. Det er virkninger som ikke på 
forhånd ble forespeilet som en konsekvens av lovgivningen. Syse oppsummerer rettstilstanden 
dekkende: 
 

I praksis vil nok uansett opphevelsen av behandlingsvilkåret for kompetente pasienter 
kunne føre til en økt bruk av farevilkåret sammenliknet med gjeldende praksis, og der-
ved redusere virkningen av de foreslåtte regelendringene. Dette er også kommentert i 
Prop. 147 L (2015–2016). Dette vil spesielt gjelde overfor samtykkekompetente pasi-
enter som vurderes å være best tjent med innleggelse i psykisk helsevern. Et annet 
spørsmål er om faglig ansvarlig oppfatter pasientens motstand som tegn på manglen-
de sykdomsinnsikt og derved ikke som samtykkekompetent (= nektingskompetent). 
Begge tilnærmingene vil kunne sikre et lovlig tvangsvern, men da blir endret innleg-
gelsesgrunnlag en utilsiktet virkning av de foreslåtte regelendringene.142 

                                                
140 I.c. 
141 Mathiesen (2011) s. 84. 
142 Syse, (2016b) kap.10. 
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Et tilleggsmoment er som Mathiesen skriver at retten, herunder lovgivningen virker i en kon-
tekst eller sammenheng. Han fremhever at ”[d]en virker alltids sammen med andre forhold. 
Blant mye annet forutsetter den motivasjon hos de menneskene som den kan antas å ”virke” 
på”.143 En potensiell forklaring på at loven ikke har virket optimalt etter sin hensikt, kan være 
motivasjonsfaktoren hos beslutningstakerne. Som omtalt har det vært både skepsis og motfo-
restillinger mot det nye vilkåret og vurderingen.  
 
Helseminister Bent Høie har uttalt seg om lovendringen, og mener at man ikke kan ha over-
dreven tro på at lovverket er styrende for tvangsbruken. Med dette mener han at det blant an-
net er en fastnet faglig kultur som må bære skylden for at tvangsbruken ikke avtar.144 Dette 
vitner om ansvarsfraskrivelse og bortforklaring. Helsepersonellet operer innenfor rettslige 
rammer som fremdeles tillater hyppig tvangsbruk uten konsekvenser for eventuelt manglende 
etterlevelse. Vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern bør ikke tillate rom for ukul-
tur.  
 
Balansegangen mellom pasientautonomi på den ene siden, holdt opp mot helsefaglig best mu-
lig behandling på den andre siden virker å være der skoen trykker for en større andel av be-
handlere. Til dette har lederen i Mental Helse pekt på at: 
 

God helse har imidlertid så vidt meg bekjent aldri vært et formål med lovendringen, 
og dette er fordi retten til å bli behandlet som et menneske har vært regnet som mer 
tungtveiende.145 
 

6.1.6 Kort om rettssikkerhet  
 
Vilkåret kan være egnet til å øke rettssikkerheten for pasienter rent prosessuelt. Både i form 
av økt rettsliggjøring slik at det foretas flere vurderinger av pasienten av flere aktører, og at 
omfattende tvangsbruk settes tydeligere på dagsordenen. Isolert sett er dette positivt for 
tvangspsykiatrien. Pasienter som tidligere ikke var i stand til å hverken samtykke eller motset-
te seg psykisk helsevern ble underlagt frivillig psykisk helsevern. At det nå må fattes tvangs-
vedtak for alle uten samtykkekompetanse er en positiv utvikling for rettssikkerheten ettersom 
kontrollkommisjonen i større grad vil få anledning til å føre tilsyn med tvangen disse pasien-
tene utsettes for.  
 
 
 
 

                                                
143 Mathiesen (2011) s. 45 og 46. 
144 Fange (2020). 
145 Haugland (2018).  
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6.2 Konklusjon  
 
Det er vanskelig å konkludere bastant på problemstillingen om vilkåret har fungert etter sin 
hensikt. Det er flere grunner til dette. Tidligere presenterte tall viser utvilsomt at bruk av 
tvang har økt.146 Dette er et moment i seg selv som viser at vilkåret ikke har fungert.  
 
Helsedirektoratet har pekt på flere årsaker som kan forklare hvorfor tallene har steget. Særlig 
pasienter under langvarig tvungent psykisk helsevern ble forespeilet økt selvbestemmelse og 
utskriving fra tvang for å prøve seg på egenhånd. Analysen som ble foretatt av Helsedirekto-
ratet indikerer at lovendringen har medført kortere varighet av det tvungne vernet for pasien-
ter uten døgnopphold.147 Isolert sett kan det derfor argumenteres for at lovendringen har fung-
ert etter sin hensikt på akkurat dette området.  
 
Avgjørelser fra lagmannsrettene indikerer likevel ikke at det nye vilkåret har fått stor betyd-
ning i praksis. Høyesterettsdommen fra 2018148 sammen med LG-2018-35336 står i en sær-
stilling når det gjelder anvendelsen av vilkåret. Begge instanser legger betydelig vekt på lov-
givers intensjon i avgjørelsene. I 2020-dommen fra Høyesterett deler retten seg i to fraksjoner 
der flertallet tolker fare-vilkåret utvidende med det resultat at det blir rom for mindre selvbe-
stemmelse og mer tvang. Mindretallet fant ikke adgang til å strekke begrepet utover lovgivers 
intensjon. Høyesterett har med det lagt seg på to forskjellige linjer i 2018- og 2020-dommene 
når det gjelder å innfortolke retten til selvbestemmelse.149  
 
Videre er det vanskelig å konkludere med at vilkåret har fungert etter sin hensikt når det ikke 
er enkelt å anvende det i praksis. Vurderingene vil kunne variere i for stor grad fra sted til sted 
og person til person når det etterlates et så stort rom for skjønn. I tillegg er det få begrensning-
er for utøvelsen av skjønnet og vanskelig å kontrollere hva som er styrende for vurderingen til 
helsepersonellet.  
 
Pasienter har ikke fått økt selvbestemmelse. Jeg konkluderer derfor med at lovendringen ikke 
har fungert etter sin hensikt.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
146 Tvangsforsk (2018) og Helsedirektoratet (2020a) s.4. 
147 Helsedirektoratet (2020a) s. 5. 
148 HR-2018-2204-A. 
149 HR-2020-1167-A og HR-2018-2204-A. 
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7 Avsluttende refleksjoner  
 
Et vilkår om manglende samtykkekompetanse som ikke virker så godt som ønsket, er likevel i 
min mening bedre enn situasjonen uten vilkåret i det hele tatt. Det bidrar til økt fokus på pasi-
enters autonomi, noe som er et steg i riktig retning. Domstolene oppfordrer dessuten til å lese 
vilkåret med ønsket om redusert bruk av tvang i bakhodet. Dette kan til en viss grad bidra til å 
reparere dårlig utformet lovtekst. Jeg slutter meg forøvrig til Aslak Syses uttalelse her: 
 

Etter mitt syn er det like fullt all grunn til å hilse de foreslåtte lovendringene velkom-
men. Etter tiår med økning av psykisk helsevernlovens tvangspotensial og uten ned-
gang i tvangstallene vil slike endringer kunne bidra til å begrense legitimiteten av 
tvangsvern overfor personer med alvorlige psykiske lidelser. I denne omgang går ikke 
endringsforslagene lenger enn at hensynet til pasientens eget liv og fare for andres liv 
og helse kan ivaretas. Dette kan være et godt utgangspunkt før en eventuell neste fase 
etter at Tvangslovutvalget har framlagt sin utredning.150 

 
Videre har Bjørn Henning Østenstad oppsummert tvangsbruk fint i bestillingsverket fra Pauls-
rudsutvalget i sin rettslige betenkning om samtykkekompetanse i psykisk helsevern:  
 

Haldninga mi er at lovgjevinga må utformast slik at ho bidreg til redusert tvangsbruk, 
men samstundes er vi nøydde til å handtere den tvang som faktisk førekjem og som er 
nødvendig å bruke – i ei ikkje-perfekt verd – på ein måte som er forsvarleg ut frå men-
neskerettslege krav til lovheimel og rettstryggleik elles.151 

 
Det blir uansett spennende å følge utviklingen på området, og ikke minst å se resultatet av 
arbeidet med ny tvangslov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
150 Syse (2016) kap.10. 
151 NOU 2011: 9 s. 294 og 295.  
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