N.K.S. Kløveråsen as

Samtykke-erklæring
Etter Lov om pasientrettighetser § 4-6 og i Psykisk helsevernlovens § 2-1 kan pasientens nærmeste
pårørende samtykke til helsehjelp på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse.
Helsehjelp etter ovennevnte § kan ikke gis dersom pasienten aktivt motsetter seg dette.
S e vedlagt lovtekst.

På vegne av ______________________________________, født__________________________
Samtykker jeg herved til frivillig innleggelse ved N.K.S. Kløveråsen as.

Sted:___________________________________

Dato: _____________________________

_______________________________________
Underskrift

_____________________________
Slektsforhold

Frivillig psykisk helsevern: Utdrag av kapittel 2, Psykisk helsevernloven
§ 2-1 Frivillig psykisk helsevern
Den som har fylt 16 år, kan tas under frivillig psykisk helsevern på grunnlag av eget samtykke. Krav til samtykke
følger av loven om pasientrettigheter § 4-1 og § 4-2.
Den som har fylt 16 år, kan ikke samtykke dersom vedkommende åpenbart ikke er i stand til å forstå
begrunnelsen for frivillig psykisk helsevern. Den faglig ansvarlige avgjør om samtykkeevne foreligger.
Vedkommende og den nærmeste skal snarest mulig underrettes om avgjørelsen.
Skyldes mangelen på samtykkeevne psykisk utviklingshemming, gjelder lov om pasientrettigheter § 4-5 første
og tredje ledd samt § 4-6 til og med § 4-8. Med unntak av
§ 4-5 gjelder det samme når mangelen på samtykkeevne skyldes senil demens.
For barn under 16 år kreves samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for barnet. Har barnet fylt 12 år
og selv ikke er enig i tiltaket, skal spørsmålet om etablering av psykisk helsevern bringes inn for
kontrollkommisjonen.
§ 2-3 Forbud mot overføring fra frivillig til tvungent psykisk helsevern
Ingen som er under psykisk helsevern etter eget samtykke kan overføres til tvungent psykisk helsevern mens
det frivillige vernet pågår.
Samtykke til helsehjelp: Utdrag av kapittel 4, Pasientrettighetsloven
§ 4-1 Hovedregel om samtykke
Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig
rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykke skal være gyldig, må pasienten ha fått
nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten kan trekke sitt samtykke
tilbake. Trekker pasienten samtykke tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om
betydningen av at helsehjelpen ikke gis.
§ 4-2 Krav til samtykke form
Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende samtykke ansees å foreligge dersom det ut fra
pasientens handlemåte og omstendighetene for øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen.
Departementet kan gi foreskrifter om krav til skriftlighet eller andre formkrav ved visse former for helsehjelp.
§ 4-3 Hvem som har samtykkekompetanse
Rett til å samtykke til helsehjelp har:
a)myndig personer, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelser
b)mindreårig etter fylte 16 år, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelser eller av tiltakets
art.
Samtykkekompetanse kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske
forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykke
omfatter.
§ 4-6 Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse
Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om
helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet. Pasientens nærmeste
pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er av første ledd. Annen helsehjelp kan gis hvis det ansees å
være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Det kan
innhentes informasjon fra pasientens pårørende for å avgjøre hva pasienten ville ønsket. Helsehjelp etter første
og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlig
lovbestemmelser.
§ 4-8 Om pasienter uten samtykkekompetanse som ikke har nærmeste pårørende
Den som yter helsehjelp, kan i samråd med annet kvalifisert helsepersonell samtykke til helsehjelp for
pasienter som mangler samtykkekompetanse og som ikke har nærmeste pårørende.

