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Sensorveiledning eksamen i helserett høst 2017, UiO, JUR1550 og JUS5550. 

 

 

Oppgavetekst: 

 

«SAMTYKKE 

1. Redegjør for hovedhensynene som taler for og imot å stille krav om samtykke i 

helseretten. 

2. Redegjør for hovedreglene om samtykke i helseretten, og illustrer med eksempler 

fra ulike deler av helseretten.»  

 

Kunnskapskrav:  

Både for MA- og BA-studentene er det satt som krav at studentene skal ha kunnskap om 

sentrale pasientrettigheter – herunder rett til å samtykke. I tillegg er det satt som krav at 

studentene skal ha kunnskap om grensen mellom tvang og frivillighet samt at de skal ha 

kunnskap om reglene om tvang overfor personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg 

helsehjelpen. 

 

For MA-studentene (JUS5550) er det satt som tilleggsvilkår at studentene ikke bare skal ha 

kunnskap om det ovenstående, men at de skal ha god kunnskap om dette. Videre skal de i 

tillegg ha god kunnskap om reglene om bruk av tvang i psykisk helsevern. 

 

Litteratur:  

Samtykkereglene er berørt flere steder i pensum. Det sentrale kapitlet for masterstudentene er: 

  

Syse, Pasient- og brukerrettighetsloven, 4. rev. Utg., Gyldendal Juridisk, 2015, s. 380-423.  

 

For bachelor-studentene har ikke samtykke til helsehjelp direkte blitt behandlet i pensum, men 

aspekter av samtykke-kravet som eksempelvis samtykke til informasjonsutlevering, er 

behandlet i pensum. I undervisningen er autonomiprinsippet og hovedreglene om samtykke 

behandlet.  

 

Disponering av oppgaven: 

Oppgaven faller naturlig i to hoveddeler: 1) Hovedhensynene for og imot å stille krav om 

samtykke og 2) en redegjørelse for hovedreglene om samtykke ved bruk av eksempler. 

Oppgaven er en typisk oversiktsoppgave der den gode studenten kan markere seg ved å utvise 

innsikt i sammenhenger mellom ulike regelsett og mellom ulike prinsipper. 

 

Det fremgår ikke av oppgaveteksten om hvordan hoveddelene skal vektes. Del 2 er klart den 

mest krevende delen og bør vektes mer enn del 1. Antydningsvis kan det være naturlig at del 

2 vektes 2/3 av den samlede karakter og del 1 vektes 1/3, men likevel slik at studentene som 

utmerker seg ved gjennomgangen av hensynene bør få uttelling for det selv om 

gjennomgangen av hovedreglene er noe mer kortfattet.  

 

Del 1 – Hovedhensynene: 

Del 1 kan besvares på flere ulike måter. Enkelte studenter har valgt først å redegjøre for 

prohensynene for å stille krav om samtykke, og deretter redegjøre for mothensynene. Andre 

har redegjort for ulike grunnleggende hensyn og prinsipper hver for seg uten å gruppere de 

pro et contra. Begge måter å disponere stoffet på anses hensiktmessig. 
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For å bestå oppgavedelen bør man som et minimum kjenne til autonomiprinsippet som en 

grunnleggende bærebjelke i helseretten. Den gjennomsnittlige studenten (C og D) bør i tillegg 

redegjøre for hovedtrekkene i legalitetsprinsippet om at ethvert inngrep i rettsbeskyttende 

goder krever et gyldig rettsgrunnlag jfr. Grl. § 113. Det må også fremkomme at et gyldig 

samtykke utgjør et slikt rettsgrunnlag.  

 

For å bestå oppgaven bør studenten i tillegg peke på at andre hensyn i enkelte situasjoner kan 

veie tyngre og at det da ikke kan oppstilles noe krav om innhenting av samtykke før 

helsehjelpen gis – eksempelvis i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, jf. hpl. § 7. Den 

gjennomsnittlige studenten bør kunne vise til at enkelte personer ikke er samtykkekompetente 

som barn og alvorlig psykisk syke, og at det overfor disse ville stride mot forsvarlighetskravet 

å oppstille et krav om samtykke før helsehjelpen gis, jf. hpl. § 4. 

 

Den gode studenten (B) bør kunne vise til formålsbestemmelsen i pbrl. § 1-1 og kunne utdype 

sammenhengen med reglene om informasjon og medvirkning i kap. 3. Videre vil den gode 

studenten kunne utdype eksempelvis forholdet til menneskerettighetene og da særlig EMK 

art. 8 (og evt. art. 2) og legalitetsprinsippets menneskerettslige forankring. 

 

For å kunne oppnå den beste karakteren (A) må det kreves at kandidaten gjennom sin 

redegjørelse utdyper eller viser større innsikt i et eller flere hensyn, eksempelvis utdyper 

begrunnelsen for bruk av tvang eller utdyper effektivitetshensynet. Videre kan kandidaten 

utmerke seg eksempelvis ved å trekke inn det økte fokus på brukermedvirkning gjennom de 

senere årene eller lovendringen i lov om psykisk helsevern av 10.2.2017 der det ble blant 

annet ble lovfestet i § 3-3 første ledd ny nr. 4 at etablering av tvangsvern i utgangspunktet 

bare kan skje der pasienten mangler samtykkekompetanse med det formål å redusere bruken 

av tvang. Til sist kan kandidatene utmerke seg ved å vise til praksis fra EMD som utdyper 

autonomiprinsippet som eksempelvis Arskaya mot Ukraina og Jehovah’s Witnesses of 

Moscow and Others mot Russland. 

 

Masterstudentene bør gjennomgående utvise større grad av dybdeinnsikt enn bachelor-

studentene uten at det antagelig lar seg gjøre å utpeke noen aspekter eller hensyn som det ikke 

kan forventes at BA-studentene kjenner til. Antagelig vil forskjellen på en MA- og en BA-

besvarelse kjennetegnes ved at BA-besvarelsen er mer overfladisk og oppramsende enn MA-

besvarelsen.  

 

Det kan ikke forventes at BA-kandidatene utdyper forholdet til menneskerettighetene eller 

forholdet til tvangsreglene etter lov om psykisk helsevern. 

 

Del 2 – Hovedreglene: 

Del 2 ber om en «de lege lata»-redegjørelse over hovedreglene om samtykke. Det er også her 

flere aktuelle måter å besvare oppgaven på. Mange velger å foreta en inndeling mellom 

personelle, materielle og prosessuelle vilkår for samtykke noe som er en hensiktsmessig 

disposisjon.  

 

Enkelte kandidater redegjør for vilkårene for bruk av tvang i pbrl. kap. 4A, i smittevernloven 

og i lov om psykisk helsevern kap. 3. Dette faller utenfor oppgaven og bør i utgangspunktet 

medføre trekk.  

 

En utførlig behandling av reglene om helsehjelp til ikke-samtykkekompetente som barn, 

ungdom og ikke-samtykkekompetente voksne faller også utenfor oppgaven siden oppgaven 
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gjelder hovedreglene om samtykke. Samtidig kan reglene om helsehjelp til disse gruppene 

illustrere ulike typer av samtykke-krav (stedfortredende samtykke overfor barn og ungdom og 

presumert samtykke etter § 4-6 annet ledd) og følgelig kan kandidaten gjennom å behandle 

disse reglene utvise innsikt i sammenhenger mellom ulike regelsett. 

 

Kandidaten bør for å kunne bestå vise til hovedregelen om samtykke i pbrl. § 4-1 og kjenne til 

kravet om et gyldig samtykke for å kunne gi helsehjelp. En gjennomsnittlig besvarelse (C-D) 

bør i tillegg kjenne til begrepet informert samtykke (materielt vilkår) og hva det innebærer. I 

tillegg bør den gjennomsnittlige kandidaten kunne vise til kravene til samtykkets form 

(prosessuelt vilkår) og sondre mellom stilltiende og uttrykkelige samtykker og gjennom 

eksempler kunne beskrive dette, jf. pbrl. § 4-2.  

 

Kandidaten bør for å kunne bestå også påpeke at det stilles krav for å inneha 

samtykkekompetanse og i det minste kjenne til den helserettslige myndighetsalderen på 16 år. 

En gjennomsnittlig besvarelse bør i tillegg problematisere regelen i pbrl. § 4-3 og vise til at 

man må oppfylle visse personelle forutsetninger for å inneha samtykkekompetanse (være i 

stand til å forstå hva samtykket omfatter). Dette bør illustreres ved bruk av eksempler. 

 

Det bør gi uttelling dersom kandidatene også kjenner til andre samtykkeregler i helseretten i 

tillegg til reglene om samtykke til helsehjelp. Noen kandidater vil eksempelvis redegjøre for 

reglene om samtykke til fritak fra helsepersonells taushetsplikt, se hpl. § 22, og reglene om 

rett til å nekte informasjonsutveksling til samarbeidende personell i hpl. § 25. En redegjørelse 

over disse regelsettene kan imidlertid ikke erstatte en redegjørelse over reglene om samtykke 

til helsehjelp. Dersom kandidaten kun behandler disse mer «perifere» samtykkereglene, så bør 

det som utgangspunkt innebære at oppgaven ikke er bestått.  

 

Den gode kandidaten (B) vil i tillegg til å redegjøre for hovedtrekkene i pbrl. §§ 4-1, 4-2 og 4-

3 også kunne definere ulike typer samtykker som hypotetisk, stedfortredende, presumert og 

assistert samtykke, og ved eksempler vise i hvilke sammenhenger disse opptrer. Det bør ikke 

stilles for store krav til kandidatenes innsikt på dette punkt blant annet fordi begrepene ikke er 

helt klart definert i pensum (etter min oppfatning). Videre vil den gode kandidaten kunne 

redegjøre for sammenhengen mellom informert samtykke og reglene om informasjon og 

medvirkning i kap. 3. En inngående analyse om hvilken form informasjonen skal gis i eller 

hva som ligger i begrepet informasjonssvikt vil være utenfor oppgaven. 

 

Den gode kandidaten (B) vil også kunne trekke linjer til lov om psykisk helsevern og 

samtykkereglene for frivillig psykisk helsevern. Videre vil den gode kandidaten kunne trekke 

frem rettspraksis som eksempelvis Rt. 2010 s. 612 (Sårstell-dommen) som problematiserer 

pasientautonomiprinsippet. Den gode kandidaten vil også kunne redegjøre noe for 

sammenhengen mellom samtykkekravet og retten til å nekte helsehjelp, jf. pbrl. § 4-9, og 

kunne vise til andre samtykkekrav i helseretten som i hpl. § 22. 

 

For å oppnå den beste karakteren må det kreves at kandidaten utmerker seg gjennom 

eksempelvis å utvise større grad av dybdeinnsikt enn hva man kan ellers kan forvente. 

Dersom kandidatene eksempelvis trekker linjer til pasientskaderetten og regelen om 

hypotetisk samtykke for å reparere eventuell informasjonssvikt, så bør det premieres. Videre 

bør det gi uttelling dersom kandidaten kjenner rettspraksis i tilknytning til hpl. § 22 som 

dommen i Rt. 2006 s. 799 (NRK-dommen). Tilsvarende bør det gis uttelling dersom 

kandidaten problematiserer samtykkekravet i forhold til retten til å nekte behandling ved 
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eksempelvis å drøfte om retten til å nekte innebærer en rett til å avstå fra deler av 

behandlingen eller all tilbudt behandling.  

 

For BA-studenter kan det ikke kreves særlig innsikt i forholdet til lov om psykisk helsevern 

og heller ikke i forhold til reglene om retten til å nekte behandling. Masterstudentene bør 

gjennomgående utvise større grad av dybdeinnsikt særlig ved aktiv bruk av relevante 

rettskilder enn bachelor-studentene. Videre må det stilles større krav til bruk av relevante og 

illustrerende eksempler for en MA-besvarelse. 

 

Karaktergivningen: 

Karakteren A bør gis til kandidater som viser stor grad av selvstendighet og vurderingsevne. 

Det er mulig å oppnå karakteren A selv om det er noen få «feil», men besvarelsen må etter en 

helhetsvurdering klart utmerke seg.  

 

Karakteren B bør gis til kandidater som disponerer oppgaven på en hensiktsmessig måte, men 

hvor drøftelsene er noe svakere enn det man forventer ved karakteren A. Det er også rom for 

flere «unøyaktigheter» enn man kan akseptere ved karakteren A.  

 

Karakteren C gis til kandidater som finner rett lovhjemmel, identifiserer de fleste 

problemstillinger og som viser brukbar vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene.  

 

Karakteren D gis til kandidater som har en akseptabel prestasjon, men også noen vesentlige 

mangler. 

 

Karakteren E gis til kandidater som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. 

Kandidatene som får karakteren E viser liten vurderingsevne og selvstendighet.  

 

Karakteren F (stryk) gis til kandidater som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene 

sett i lys av læringsmålene. Kandidaten viser i tillegg manglende vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

Den nevnte skalaen gir imidlertid liten veiledning i forhold til besvarelser som er ujevne, det 

vil si har noen gode drøftelser og noen svake drøftelser av de ulike spørsmålene. Både for 

disse besvarelsene og for de mer jevne besvarelsene må det foretas en helhetsvurdering av 

kandidatens samlede prestasjon. Særlig sterke drøftelser av sentrale spørsmål, eller kunnskap 

utenom det man kan forvente, kan kompensere for enkelte svakere drøftelser og gi karakter 

opprykk på alle nivåer av karakterskalaen. 

 

 

 

 

Kristiansand 19. desember 2017 

 

 

Vegard Bø Bahus 

Advokat 

 

 

 


