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INSTRUKS FOR  

Samtykkekompetence 
 

Gældende for:  
Bofællesskabet Svanepunktet 
Bofællesskabet Langkærgaard  
under CBV 

Målgruppe:  
Personale der varetager 
sundhedslovsindsatser 
 

Udarbejdet af:  
Sygeplejerske Mette Obsen 
 

Godkendt af:  
Leder Morten Ulrik Kristensen 
 
 

Godkendelsesdato/Gældende 
fra dato:  
4. februar 2020 
 

Dato for næste revision:  
4. februar 2022 

 
Formål  

 At kunne vurdere om en borger er varigt eller midlertidigt inhabil 
 At have viden om hvem der kan være stedfortrædende værge 

 At have viden om der er hjemmel til at iværksætte en behandling uden 
samtykke 
 

Ansvar  
Det er nærmeste leders ansvar, at de ansatte er orienteret om borgernes retsstilling. 
 
Den sundhedsfaglige medarbejder er ansvarlig for at orientere lægen ved ændringer 
i borgerens overordnede kognitive funktioner, som kan have betydning for borgerens 
samtykkekompetence.  

 
Fremgangsmåde   

Personalet der varetager sundhedslovsindsatsen skal tage stilling til, om borgeren har 
den fornødne samtykkekompetence til helt eller delvist selv at give et informeret 
samtykke til behandling efter Sundhedsloven.  
 
Personalet skal kontakte lægen, hvis borgeren vurderes evt. varigt eller midlertidigt 
inhabil. Selve stillingtagen til om borgeren har samtykkekompetencerne til at afgive et 
informeret samtykke, påhviler den ordinerende læge.  
  

1. Varigt inhabil borger  
Mangler varigt evnen til at kunne give et informeret samtykke.  
En borger, der ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i 
drøftelserne af behandlingen, i det omfang, borgeren forstår behandlingssituationen, 
medmindre det skader borgeren. 
 

2. Midlertidigt inhabil borger 
Er borgeren midlertidig inhabil fx pga. komatilstand eller lignende, kan nærmeste 
pårørende kun give et informeret samtykke, hvis der er tale om øjeblikkelig 
behandlingsbehov jf. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 
inhabile. 
 
Stedfortrædende samtykke 
For borgere, der skønnes ude af stand til at afgive relevant samtykke, kan nærmeste 
pårørende eller en nærtstående, afgive stedfortrædende samtykke fx ægtefælle, 
samlever, registreret partner og slægtninge i lige linje. 
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Krav til nærmeste pårørende eller nærtstående er: 

 at handle i borgerens interesse 

 at modtage relevant sundhedsfaglig information vedrørende samtykket 

 at der er overensstemmelse om nødvendigheden af den aktuelle foranstaltning 

 at borger ikke forventes at modsætte sig foranstaltningen 

 at foranstaltningen ikke omfatter reglerne om magtanvendelse 
 

 
Værgemål  
Hvis borger ingen nærtstående pårørende har, kan der søges værgemål efter 
lovgivningen jf. Værgemålslovens § 5. 
 
Inddragelse af Styrelsen for Patientsikkerhed 
Hvis nærmeste pårørende eller værge handler på en måde, der kan skade borgeren, 
kan en sundhedsfaglig person gennemføre en behandling med tilslutning fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed.  

 
Dokumentation  

Det stedfortrædende samtykke skal fremgå af dokumentation i sundhedsfaglig 
dokumentation under ”Helbredsoplysninger”. 
 
Dokumentationen skal indeholde oplysning omkring med hvem samt hvilke aftaler der 
er indgået fx i forbindelse med ændring i borgerens tilstand.  
 
Oplysninger om pårørende/værge fremgår af borgerbanner og generelle oplysninger. 
 
Ved behov for inddragelse af Styrelsen for Patientsikkerhed, angives navn og titel 
på den læge, der har givet tilslutning til en behandling. Følgende dokumenteres i et 
observationsnotat, som relateres til den aktuelle tilstand. 

 
Bilag og links Bekendtgørelse af Værgemålsloven LBK nr. 1015 af 20/08/2007 § 5 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2681 
 
Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile LOV nr. 655 af 
08/06/2017 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191818 
 

 
Referencer Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger 

mv. VEJ nr. 161 af 16/09/1998 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076 
 
Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger 
VEJ nr. 10409 af 20/12/2007 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115559 
 
Sundhedsloven LBK nr. 191 af 28/02/18 afsnit III 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=199871 
 
Serviceloven LBK nr. 102 af 29/01/2018 § 82 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=197036#id2937238b-77a4-40c1-
9734-73ba5964f597 
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