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Hva er egentlig
samtykkekompetanse?

Lov om psykisk
helsevern er endret
Fra 1. september 2017 er lov om psykisk helsevern endret.
Etter denne datoen kan tvungent psykisk helsevern, tvungen
observasjon, undersøkelse og behandling (tvangsmedisinering,
tvangsinnleggelse, osv.) bare brukes når pasienten ikke har
samtykkekompetanse.
Dette kriteriet kommer i tillegg til de kriteriene som var der fra
før; at frivillighet skal være forsøkt, at to leger har undersøkt
pasienten, at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, at
institusjonen er i stand til å tilby forsvarlig behandling, at pasienten
har fått uttale seg og at behandlingen vurderes som beste løsning
for pasienten.
Endringen er gjort fordi det er et viktig prinsipp at helsehjelp skal
være frivillig. Samtidig finnes det situasjoner, både i somatikken
og psykiatrien, hvor mennesker er så syke at de ikke er i stand til å
ta beslutninger. I de situasjonene er det fortsatt lov med tvungen
behandling.
Det nye, innenfor psykisk helsevern, er at pasienter som har
samtykkekompetanse, har rett til å godta eller nekte at en ny
behandling skal startes opp. De har også rett til å velge om en
påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene
gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.
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Det er ett unntak fra denne regelen: situasjoner hvor det er
fare for pasientens eget liv eller andres liv eller helse. I slike
situasjoner er det fortsatt lov til å bruke tvang, for å redde liv
og forebygge alvorlig helseskade.
Dette er en viktig lovendring, som kan ha stor betydning for
mange pasienter. Samtidig er begrepet «samtykkekompetanse»
nokså vanskelig. I dette heftet går vi derfor gjennom hva
samtykkekompetanse betyr, hvem som har det, hvem som ikke
har det, og hvordan samtykkekompetanse kan vurderes.
Fordi samtykkekompetanse fort kan bli et nokså teoretisk
og vanskelig tema, bruker vi noen eksempler i dette heftet.
Det er viktig å huske på at dette bare er eksempler. En
samtykkevurdering vil alltid være sammensatt, og selv om en
virkelig situasjon kan ligne på eksemplene, kan det være andre
forhold som spiller inn og påvirker beslutningen.
Målgruppen for dette heftet er pasienter, pårørende,
helsepersonell og alle andre som ønsker mer informasjon om
samtykkekompetanse og om endringene i psykisk helsevernloven.
Heftet kan også brukes som utgangspunkt for samtale og for å gi
informasjon om lovendringene.
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Samtykkekompetanse og
beslutningskompetanse
Det uttrykket som brukes i loven, både i Lov om pasientog brukerrettigheter, og i Psykisk helsevernloven,
er «samtykkekompetanse».
De senere årene er det blitt vanligere å snakke om
«beslutningskompetanse», for å understreke at pasienten
ikke bare har rett til å samtykke til behandling, men også rett
til å nekte behandling. Det er evnen til å ta en beslutning som
er viktig, og den beslutningen kan handle både om å godta
behandling, og om å nekte behandling.
Ofte brukes disse begrepene om hverandre, og i praksis vil
de som regel bety det samme. I praksis betyr det at du har
samtykkekompetanse både at du kan samtykke – og at du
kan nekte. Selv om vi mener at «beslutningskompetanse» er
et bedre begrep, vil vi i resten av dette heftet bruket ordet
«samtykkekompetanse» - rett og slett fordi det er det ordet
som brukes i de aktuelle lovene.
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Det er ikke diagnosen som bestemmer
om du er samtykkekompetent
Det er ikke slik at alle pasienter med en bestemt sykdom eller
diagnose har eller ikke har samtykkekompetanse. Det skal alltid
gjøres en konkret vurdering av om akkurat denne pasienten, i
denne situasjonen, har samtykkekompetanse. Det går ikke an å
si at ingen pasienter med schizofreni, eller ingen pasienter med
demens, har samtykkekompetanse. Dette må alltid vurderes i
hver enkelt situasjon.
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Hvordan kan du miste
samtykkekompetansen?
Selv om alle voksne i utgangspunktet har
samtykkekompetanse, er det mulig å miste den.
Det kan skje hvis pasienten har en fysisk eller psykisk sykdom,
utviklingshemming eller senil demens som gjør at han/hun
åpenbart ikke er i stand til å forstå det han/hun skal ta en
beslutning om. Samtykkekompetansen blir altså borte hvis du
pga. sykdom ikke forstår hva som skjer, eller ikke er i stand til
å ta et valg.

Hvem har samtykkekompetanse?
Ungdom mellom 16 og 18 år har samtykkekompetanse
i de fleste helsespørsmål. Det finnes unntak, men
som hovedregel vil unge mellom 16 og 18 år ha
samtykkekompetanse i helsespørsmål.
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Du må ikke være enig med behandler for
å være samtykkekompetent
Det betyr ikke at valget behøver å være et «godt valg»,
eller det behandleren mener er best for deg. Du kan mene
at noe er bra for deg selv om behandleren mener noe annet.
Det kan være det er et klokt valg. Det kan også være det
er et dårlig valg. Uansett betyr ikke det at du ikke har
samtykkekompetanse - alle mennesker gjør dårlige valg
innimellom, også folk med samtykkekompetanse.
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Hvem vurderer hvem som har
samtykkekompetanse?
Det er den som har behandlingsansvaret for en pasient som har
ansvaret for å vurdere om pasienten har samtykkekompetanse.
Hvis det skal brukes tvang etter psykisk helsevernloven,
er det en psykiater eller psykologspesialist som skal gjøre
vurderingen.
Terskelen for å miste samtykkekompetansen er høy, i loven står
det at pasienten «åpenbart» ikke skal ha samtykkekompetanse.
Det betyr at hvis helsepersonell er i tvil, skal hovedregelen
være at voksne mennesker er samtykkekompetente (for,
hvis de tviler, betyr jo det at det nettopp ikke er åpenbart at
pasienten ikke har samtykkekompetanse).
Å vurdere samtykkekompetanse kan være vanskelig, men
man regner vanligvis med at det er fire ulike evner som
skal vurderes. På de neste sidene går vi gjennom disse fire
forholdene som må være tilstede for at personen skal kunne
ha samtykkekompetanse.
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Vurdering av samtykkekompetanse:
Å uttrykke valg
For det første må pasienten være i stand til å uttrykke et valg.
Det behøver ikke å bety at personen må kunne snakke. Noen
kan uttrykke et valg gjennom tegn, skriving, kroppsspråk
(nikke/riste på hodet), symboler eller annet. Det er greit. Men
pasienten skal være i stand til å gi beskjed om hva han/hun vil,
på en måte som ikke kan misforstås.
Det betyr heller ikke at alle som snakker, automatisk kan
uttrykke et valg. Noen ganger er mennesker så forvirret at det
ikke er tydelig hva de vil. Det kan være at det de sier ikke har
sammenheng med det de blir spurt om, at de svarer på noe helt
annet eller at det er uklart om de vet hva de svarer på.
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Å uttrykke et valg: Bente er deprimert
Bente har blitt alvorlig deprimert de siste månedene. Alt ble
tyngre og tyngre, hun orket ikke gå på jobb eller trene. Hun fikk
tanker om at alle hatet henne, at hun var fordømt og fortapt, og
tilslutt orket hun ikke å stå opp, spise, snakke eller noe annet.
Hun har vært innlagt på akuttavdelingen i ett døgn nå, og hele
den tiden har hun bare ligget i sengen, uten å snakke.
Legene ønsker å gi Bente medisiner for å se om det kan hjelpe
henne. Legen og sykepleieren forklarer dette til Bente flere
ganger og spør hva hun synes, men Bente rører seg ikke i det hele
tatt. Hun svarer ikke, blunker ikke, og de vet ikke om hun har hørt
hva de har sagt.
Når mannen til Bente kommer på besøk, prøver han også å snakke
med henne, spørre hva hun vil, men heller ikke han får noe som
helst reaksjon når han snakker til henne.
Akkurat nå er Bente så deprimert at det er usikkert om hun kan
forstå informasjonen eller sin egen situasjon, og hun klarer heller
ikke å uttrykke et valg akkurat nå. Det er derfor sannsynlig at
Bente nå ikke har samtykkekompetanse.
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Å uttrykke et valg: Edit trenger antibiotika
Edit er en eldre kvinne som bor på sykehjem. Hun har vært
dement de siste årene, og ble raskt mye sykere etter et
hjerneslag for to år siden. Nå sitter hun i rullestol. Noen ganger
snakker hun forståelig, andre ganger skriker hun mest, uten at
pleierne skjønner hva hun vil.
De siste dagene har Edit vært i dårlig form, og en urinprøve viser
at hun har urinveisinfeksjon og trenger antibiotika.
Når sykepleieren kommer med medisinen, skriker Edit høyt,
«nei, nei!», og snur hodet bort. Selv om Edit uttrykker et valg, og
sier nei, er sykepleieren usikker på om hun egentlig har forstått
situasjonen og hva hun sier nei til.
Sykepleieren vet at datteren til Edit ofte besøker henne på
ettermiddagen, og når hun kommer, ber hun henne snakke med
moren. Datteren minner Edit på at hun har hatt urinveisinfeksjon
mange ganger før, og tatt medisiner for det. Datteren spør også
moren om symptomer, med ord hun vet moren selv pleier å
bruke, hun spør om moren husker at hun har hatt det slik før, og
om hun tror det vil hjelpe med medisiner. Edit sier ikke mye, men
gir noen lyder og nikk som kan tyde på at hun forstår og er enig.
Når datteren nå spør om Edit vil ha «den vanlige medisinen»,
nikker Edit, sier «aaa» og hun gaper villig når datteren gir henne
medisinen.
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Om Edit er enig eller uenig i å ta medisiner er ikke relevant for
om hun har samtykkekompetanse.
Første gang hun sa nei, var det imidlertid ikke sikkert om hun
hadde forstått informasjonen, og om det at hun sa nei var utrykk
for et valg basert på informasjon og konsekvenser, eller bare
en reflekshandling. Med litt mer tid, tilrettelegging og med
samarbeid med pårørende, ble sykepleieren mer sikker på at Edit
hadde forstått situasjonen, og visste hva hun svarte på.
Det skal også ta hensyn til tidligere erfaringer og valg. Det er
derfor viktig – men ikke avgjørende – at Edit har erfaring med
lignende situasjoner fra tidligere, og at hun da har valgt å ta
antibiotika.
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Vurdering av samtykkekompetanse:
Å forstå informasjon
Den andre evnen som vurderes, er om personen er i stand
til å forstå informasjonen som gis. I praksis kan det bety
om personen forstår at han er syk eller har problemer, hva
personen selv tenker om sin egen situasjon og hva han/hun
tenker om den hjelpen som tilbys.
Innenfor psykisk helsevern kan det være uenighet om hva det
egentlig betyr «å være syk». Det at personen ikke er enig med
behandlerens vurdering av årsaken til problemene, betyr ikke
automatisk at personen ikke har samtykkekompetanse.
Det holder også med det loven kaller «alminnelig forståelse».
Det er selvfølgelig ikke nødvendig å ha en full medisinsk
kompetanse eller forstå alle medisinske sammenhenger og
prosedyrer. Som vi så i eksempelet med Edit, holder det at
hun forstod at smertene hang sammen med sykdom, og at den
medisinen hun hadde brukt før, kunne hjelpe.
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Å forstå informasjon: Julie og rottene
Julie har psykotiske symptomer og er innlagt på en akuttavdeling.
Hun opplever at en rotte spiser opp innvollene hennes, og
hun hører stemmer som kommenterer alt hun gjør og sier
hun er verdiløs og søppel. Legen til Julie mener symptomene
hennes skyldes at hun er syk, og at hun sannsynligvis har en
schizofrenidiagnose. Han mener at dette i alle fall delvis kan
forklares ut fra biologi og medfødt sårbarhet.
Julie er enig i at hun har det vanskelig nå, selv om hun ikke helt
skjønner hva som skjer. Hun er imidlertid ikke enig i at hun har
en biologisk sykdom, hun mener plagene hennes skyldes at hun
har opplevd mye stress de siste månedene, og at hun også har
opplevd mye vanskelig tidligere.
Selv om Julie og legen er uenige, er dette i seg selv ikke grunn
til å si at Julie ikke har samtykkekompetanse. Julie forstår
symptomene annerledes enn legen, og hun kan ikke gi en
fullstendig forklaring på sammenhengen mellom opplevd
stress og opplevelsen av rotter som spiser henne opp. Samtidig
erkjenner hun at har problemer, hun kan reflektere over dem,
og hun kan uttrykke valg. Legen må derfor snakke mer med
henne for å se om hun også kan reflektere over konsekvenser
og alternativer, og på bakgrunn av det vurdere om hun har
samtykkekompetanse.
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Å forstå informasjon: Frida og operasjonene
Frida er innlagt på samme avdeling som Julie, og har også
psykotiske symptomer. Hun opplever at kroppen hennes har
forandret seg, og hun kjenner ikke igjen sitt eget ansikt når hun
ser seg selv i speilet. Hun hører også stemmer som ler av henne
og håner henne.
Frida er heller ikke enig med legen sin i at hun er syk. Hun
mener at legen har dopet henne ned og operert ansiktet
hennes, og at det er derfor hun ikke kjenner seg selv igjen. Hun
mener dette er en del av en plan for å få henne til å røpe viktige
hemmeligheter som bare hun vet. Hun mener også at legen
har operert inn en radiosender i hodet hennes og at det er der
stemmene kommer fra.
Legen vurderer at det er helt tydelig at Frida ikke har forstått
informasjonen som blir gitt henne, og at hun heller ikke forstår
sin egen situasjon. Legen vurderer derfor at det er sannsynlig
at hun ikke har samtykkekompetanse. Han må likevel snakke
mer med Frida for å høre hva hun tenker om konsekvenser og
alternativer.
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Vurdering av samtykkekompetanse:
Å forstå konsekvenser
En viktig del av det å forstå informasjonen som blir gitt, er å
kunne se denne informasjonen i sammenheng med sin egen
situasjon og å forstå konsekvensene av valgene man tar. For
å vurdere dette kan det f.eks. være aktuelt å spørre om hva
pasienten tror blir konsekvensen hvis behandlingen blir gitt
og hva konsekvensen kan være hvis den ikke blir gitt.
Igjen er det ikke nødvendig at pasient og behandler er enige
om hva det er klokt å gjøre, det viktige er at pasienten kan
reflektere rundt mulige konsekvenser, og forstå disse.
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Eksempel: Hassan vil slutte med medisiner
Hassan har en schizofrenidiagnose. Han har vært innlagt mange
ganger tidligere og hver gang blitt tvangsmedisinert. Når han
blir utskrevet, slutter han nokså raskt med medisinene og blir da
sykere igjen etter noen uker. Det siste året har Hassan derfor hatt
vedtak om tvang uten døgnopphold (TUD). Det betyr at han bor
hjemme, men må ta medisiner i sprøyteform hver uke, selv om han
ikke ønsker det. Dette året har han vært innlagt noen få ganger,
men sjeldnere enn tidligere.
Nå ønsker Hassan å slutte med medisinene. Legen er ikke enig og
sier at da er risikoen stor for at Hassan kan bli syk oftere, slik som
tidligere. Hassan er ikke enig i dette, han sier at alt er annerledes
nå og at han sikkert ikke blir syk igjen. Han kan ikke forklare hva
som er annerledes, han sier bare at alt er bra, at han er frisk nå og
ikke vil bli syk igjen.
Siden Hassan ikke ser ut til å forstå at det å slutte med medisiner
kan gjøre ham syk igjen, vurderer legen at Hassan ikke helt forstår
konsekvensene av å avslutte medisineringen. Han vurderer derfor
at Hassan sannsynligvis ikke har samtykkekompetanse.
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Vurdering av samtykkekompetanse:
Å reflektere over alternativer
I tillegg til å vurdere om pasienten forstår konsekvensen ved de
ulike valgene, skal det også vurderes om pasienten er i stand
til å reflektere over alternativer. Hvis ulike behandlingsformer
er aktuelle, er det viktig å vurdere om pasienten kan tenke over
fordeler og ulemper ved ulike alternativer og også vurdere de
ulike alternativene i forhold til sin egen situasjon.
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Eksempel: Morten vil slutte med medisiner
Morten er i nesten samme situasjon som Hassan. Han har også en
schizofrenidiagnose, har vært innlagt mange ganger, blir sykere når
han slutter på medisiner og har hatt vedtak om TUD i to år. Når vil
også Morten slutte på medisiner. Også legen er til Morten er uenig i
dette. Hun sier at Morten sannsynligvis vil bli raskt syk igjen hvis han
slutter med medisinene og at han derfor bør fortsette å ta dem.
Morten er enig i at det kan være han blir psykotisk igjen uten
medisiner. Samtidig mener han at bivirkningene er så ubehagelige
at de ikke er verdt fordelene ved å gå på medisiner. Han vet han kan
klare seg hjemme ganske lenge, selv om han hører stemmer og har
noen vrangforestillinger. Han mener det er bedre med noen korte
sykehusinnleggelser når han blir for syk, enn å gå på medisiner
hele tiden. Han foreslår også noe tettere kontakt og oppfølging av
psykiatrisk team, slik at de lettere kan fange ham opp når eller hvis
han blir dårlig igjen.
Legen er ikke enig med Morten. Samtidig ser hun at Morten
kan reflektere godt rundt situasjonen sin og at han forstår
konsekvensene av å slutte med medisiner. Hun ser også at Morten
kan reflektere rundt de ulike alternativene som finnes (fast
medisinering eller gjentatte innleggelser, kombinert med tettere
oppfølging fra psykiatrisk team).
Legen er ikke enig i Mortens vurdering av hva som vil være best
behandling for ham, men det er ikke viktig. Morten kan vurdere
konsekvenser og alternativer, forstå informasjon og uttrykke
et valg, og legen vurderer derfor at Morten sannsynligvis har
samtykkekompetanse nå.
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Samtykkekompetanse kan skifte fort
Samtykkekompetanse kan variere raskt hos samme
person. Personer med demens kan for eksempel ha bedre
samtykkekompetanse på noen tider av døgnet enn på andre
tider av døgnet.
Pasienter med en rusutløst psykose kan mangle samtykkekompetanse i den akutte tilstanden, men få den igjen ganske
raskt, når rusen avtar.
Det er derfor nødvendig å vurdere samtykkekompetansen
fortløpende, og særlig hvis man har mistanke om at tilstanden
til pasienten har endret seg.
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Samtykkekompetanse
handler om konkrete valg
og konkrete situasjoner
På samme måte som samtykkekompetanse kan variere over
tid, så kan den også variere avhengig av hva som skal besluttes.
En pasient som ikke har samtykkekompetanse når det gjelder
en form for helsehjelp, kan ha samtykkekompetanse for andre
typer helsehjelp.
Samtykkekompetansen skal vurderes konkret, i forhold
til hver enkelt form for helsehjelp. For eksempel kan en
person være tvangsinnlagt, men likevel vurderes som å ha
samtykkekompetanse til selv å bestemme om hun ønsker
medisiner eller ikke.
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Behandlere skal legge til rette for
å øke samtykkekompetansen
I tillegg til at samtykkekompetansen kan variere med
pasientens tilstand, og med hvilken helsehjelp som skal gis,
kan samtykkekompetansen også påvirkes av situasjonen.
Derfor har helsepersonell plikt til å tilrettelegge situasjonen
for å i størst mulig grad hjelpe pasienten til å forstå, reflektere
og uttrykke et valg. Dette kan gjøres på mange måter:
Informasjonen som gis skal være relevant for pasientens
situasjon og være konkret knyttet til den aktuelle
situasjonen. Informasjon gis gjerne muntlig, men man kan
også benytte tegn, symboler, bilder, eller annet som kan lette
kommunikasjonen for den enkelte pasient.
Det er også viktig at situasjonen legges mest mulig til rette
for at den enkelte skal ha mulighet for å forstå og reflektere
over situasjonen. Det kan for eksempel bety at man bruker
nok tid, sørger for ro og at man ikke blir forstyrret, bruker
ord og uttrykk som pasienten selv bruker, samarbeider med
pårørende der hvor det er aktuelt eller på andre måter prøver
å gjøre det lettere for pasienten å forstå og reflektere over
situasjonen.
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Kriseplan/forhåndserklæring
For pasienter som har en historie med stadig
tilbakevendende kriser, kan det være lurt at pasient og
hjelpere setter seg ned i en rolig periode, når pasienten
har samtykkekompetanse, og lager en kriseplan. Her bør
det stå hva pasienten ønsker skal gjøres ved kriser, hva
han/hun foretrekker og også hva han/hun ikke ønsker.
Et slikt dokument er ikke juridisk bindende. Det vil
si at behandlere ikke er nødt til å følge det som står
i kriseplanen ved en ny krise. Men, det kan gjøre
det lettere å vurdere samtykkekompetansen siden
behandleren da lettere kan vite om det pasienten sier
er et varig og stabilt ønske eller noe han sier når han er
påvirket av sykdommen.
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Beslutninger om manglende
samtykkekompetanse skal
være skriftlige og begrunnede
Hvis behandleren finner at det er hevet over enhver tvil
at pasienten ikke er samtykkekompetent, skal behandler
straks fatte et skriftlig tvangsvedtak.
Tvangsvedtaket skal begrunnes. I vedtaket skal det
beskrives hvilken helsehjelp man ønsker å gi, hvem som
gjør vurderingen om samtykkekompetanse og hvordan
denne vurderingen er gjort.
Det skal tydelig beskrives hva pasienten sa og gjorde,
eventuelt ikke sa eller gjorde, som førte til at behandleren
ikke finner at pasienten er samtykkekompetent.
Når et vedtak om manglende samtykkekompetanse er
fattet, skal pasienten og dennes nærmeste pårørende
informeres om dette umiddelbart. Nærmeste pårørende
skal informeres, også selv om pasienten ikke ønsker dette.
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Du har rett til å klage
Hvis det blir fattet vedtak om tvang fordi du ikke
har samtykkekompetanse, har du rett til å klage til
fylkesmannen eller kontrollkommisjonen.
Pasienten kan klage selv, eller pårørende kan klage, på
vegne av pasienten. Helsepersonell har plikt til å informere
deg om retten til å klage og å hjelpe deg med klagen.
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Du har rett på nye vurderinger
Ettersom samtykkekompetanse kan være skiftende hos en
person, kan du også be om at det blir gjort en ny vurdering
etter forholdsvis kort tid. Hvor raskt det er rimelig å gjøre
en ny vurdering vil avhenge av situasjonen. Noen ganger kan
ting ha endret seg i løpet av noen timer, andre ganger er det
nødvendig å vente noen dager og andre ganger kan det gå
flere måneder mellom hver gang det er nødvendig med en ny
vurdering. Hovedregelen er at det uansett alltid skal gjøres en
ny vurdering når det skal fattes et nytt vedtak, ved fornyelse av
vedtak og/eller hvis pasientens situasjon har endret seg.
Hvis denne nye vurderingen viser at du nå har samtykkekompetanse, kan du gjøre beslutninger både om ny behandling
og om behandling som allerede er påbegynt. Du kan da
selv velge om du vil starte en ny behandling, avslutte den
behandlingen som er satt i gang eller fortsette med den
behandlingen uten endringer.
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Pårørende har krav på støtte
Lovendringen vil føre til at en del pasienter som tidligere ble
behandlet med tvang nå ikke kan behandles med tvang fordi
de har samtykkekompetanse og kan nekte behandling. Det
kan igjen føre til at de får flere symptomer og at situasjonen
blir mer belastende for de pårørende.
Pårørende har krav på hjelp, støtte, informasjon og rådgivning
i slike situasjoner. De har rett til å få hjelp til hvordan de skal
forholde seg til den de er pårørende til når det benyttes
mindre tvang.
Men, dersom pasienten vurderes som samtykkekompetent
og det ikke er umiddelbar fare for pasientens liv, eller andres
liv eller helse, må helsepersonell forholde seg til dette.
Da kan ikke pasienten behandles med tvang, selv om
situasjonen er svært vanskelig for de pårørende.
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Du har fortsatt rett på
behandling, selv om du takker
nei til en type behandling
Hvis en pasient med samtykkekompetanse ikke vil ha den type
behandling som behandleren mener er best (f.eks. medisiner
eller innleggelse), har han fortsatt krav på behandling og støtte,
og det er svært viktig at helsetjenesten tilbyr dette.
Helsetjenesten må samarbeide med pasientene for å finne
gode, forsvarlige behandlingsmetoder som pasienten selv
ønsker og er villig til å ta imot. Dette kan f.eks. innebære
oppfølging fra ambulante team eller ACT-team eller henvisning
til et av de medikamentfrie tilbudene som alle helseforetak
er pålagt å opprette. Individuell plan og systematisk bruk av
kommunale tjenester vil også kunne være viktig for mange.
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Du har ikke rett til å kreve
alle typer behandling
Behandlingen som gis av helsevesenet skal være faglig
forsvarlig. Om noe er forsvarlig, vurderes utfra den enkelte
pasient sin helsesituasjon. Det betyr at det skal være
sannsynlig at behandlingen enten skal kunne helbrede
eller lindre tilstanden, og at det skal være sikker kunnskap
(forskning) som bekrefter dette.
Hvis du ber om en behandling som ikke er egnet for din
sykdom eller helsetilstand, behandling som det ikke finnes
sikker kunnskap om at virker eller som ikke tilbys av offentlig
helsevesen, vil du sannsynligvis ikke få denne behandlingen.
Det er viktig at pasient og behandler samarbeider for å finne
gode behandlingsalternativer for hver enkelt pasient.
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Vil du vite mer?
Informasjonen i dette heftet er i hovedsak hentet fra Psykisk
helsevernloven (IS-1/2017) og Psykisk helsevernforskriften
med kommentarer og fra Lov om pasient- og brukerrettigheter
(IS-8/2015).
Som nevnt er vurdering av samtykkekompetanse nokså
komplisert, og informasjonen i dette heftet er ikke fullstendig.
Hvis du ønsker å vite mer, kan du lese de aktuelle lovene
som er tilgjengelige på nett. Du kan også se på nettsidene til
Helsedirektoratet for å finne mer informasjon om endringene i
Psykisk helsevernloven og om samtykkekompetanse. Det finnes
også et pasient- og brukerombud i hvert fylke, som kan kontaktes
ved behov.

55

Fra 1. september 2017 er loven om psykisk helsevern endret. Etter
denne datoen kan tvungent psykisk helsevern, tvungen observasjon,
undersøkelse og behandling (tvangsmedisinering, tvangsinnleggelse,
osv.) bare brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse.
Dette kriteriet kommer i tillegg til de kriteriene som var der fra før;
at frivillighet skal være forsøkt, at to leger har undersøkt pasienten,
at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, at institusjonen er i stand
til å tilby forsvarlig behandling, at pasienten har fått uttale seg og at
behandlingen vurderes som beste løsning for pasienten.
Det nye, innenfor psykisk helsevern, er at pasienter som har
samtykke-kompetanse, har rett til å godta eller nekte at en ny
behandling skal startes opp. De har også rett til å velge om en
påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene
gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.
Det er ett unntak fra denne regelen: situasjoner hvor det er stor fare
for at pasienten kan skade seg selv eller andre alvorlig innen kort tid.
I slike situasjoner er det fortsatt lov til å bruke tvang,
for å redde liv og forebygge alvorlig helseskade.
Dette er en viktig lovendring, som kan ha stor betydning for
mange pasienter. Samtidig er begrepet «samtykkekompetanse»
nokså vanskelig. I dette heftet går vi derfor gjennom hva
samtykkekompetanse betyr, hvem som har det, hvem som ikke
har det, og hvordan samtykkekompetanse kan vurderes.
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