Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest

Testament og nødtestament
Opprettelse av testament er i utgangspunktet en privatrettslig handling. Den er ikke regulert i noe
helselovgiving. Det enkelte sykehus/institusjon har dermed i utgangspunktet ikke noe plikt eller
ansvar for igangsettelse av testament. Det blir opptil den enkelte institusjon å utarbeide
retningslinjer for hvordan de ansatte best kan ivareta pasientenes interesser i slike saker.
Ved forespørsel om opprettelse av testament oppstår det en rekke spørsmål:


Er det etisk forsvarlig at sykehus/hjelpeapparatet nekter å bistå en pasient med opprettelse
av testament eller være vitner?



Hva er personalets rolle ved igangsettelse av testament?



Hva innebærer det å skrive under som vitne ved et testament?



Hvem kan føre testamentet i pennen?



Ved en brå og alvorlig ulykke, og hvor en pasient er døende, har sykehuset plikt til å opprette
testament hvis pasienten ytere et ønske om dette?

Formkrav knyttet til testament
For at et testamentet skal være gyldig, stiller arveloven en del krav:
1. Krav til skriftlighet
Må være skriftlig og datert, må tydelig fremkomme at det er et testament
2. Krav til den som oppretter testamentet (testator)
Vedkommende må være myndig. Må også være ved full sans og samling. Testamentet må
være opprettet av egen fri vilje.
3. Krav til vitner
Testamentet må underskrives av to vitner. Disse må være over 18 år, og være klar over at de
underskriver et testament. Vitnene må underskrive samtidig, og må også bekrefte at testator
har underskrevet testamentet. De må bevitne at testator er ved full sans og samling og at
vedkommende gjør dette av egen fri vilje. Vitnene, familie eller arbeidsgiver til vitnene kan
ikke være tilgodesett i testamentet.
Formkravene er absolutte, men kan fravikes i nødstilfeller slik som for eksempel ved brå og farlig
sykdom.

Hva innbefatter det å være vitner?
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Vitnene skal samtidig underskrive og bekrefte at testator har underskrevet testamentet. Se for øvrig
punktet ovenfor. Vitnene står ikke ansvarlig for at innholdet i testamentet er juridisk gyldig.

Hvem kan føre testamentet i pennen?
Hvem som helst kan skrive et testament. Formkravene må oppfylles for at testamentet er juridisk
gyldig. Hvis testamentet er omfattende anbefales det at advokat kontaktes for å ferdigstille det.

Hvor oppbevares testamentet etter at det er ferdig?
Det anbefales at original testamentet sendes til Tingretten for oppbevaring. Dette er tryggere enn å
la testamentet ligge hjemme i en skuff eller lignende. Ordningen er gebyrfri, og testator får tilsendt
en kvittering på at det er registrert der. Ved dødsfall vil det bli kontrollert om det foreligger et
innlevert testament. Testator bør også informere sine arvinger som testamentet og hvor det er
oppbevart.
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____21107.aspx?epslanguage=NO

Eksempel på et enkelt testament:
TESTAMENT
Undertegnede Silje Larsen, f.nr: 170456-…….., som er gift og uten livsarvinger, bestemmer herved
følgende som min siste vilje:
Mitt landsted ”Utsikten” i Tvedestrand med båter, innbo og løseøre skal tilfalle min niese Jorunn Aas,
f.nr: 090869-……….., med adresse Grimelundsveien 91, 5018 Bergen.
Min gode venn Lars Holm, f.nr: 110553-……….., med adresse Snorresgate 152, 0278 Oslo, skal få arve
maleriet ”Sommer” av Sørensen.
Alt hva jeg forøvrig etterlater meg, skal gå til Kreftforeningen.
Alt som jeg etterlater meg skal være mine arvingers særeie.

Oslo, den 17.08.09

------------------------------Silje Larsen
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Som innkalte vitner bekrefter vi at Silje Larsen opprettet dette testament i vårt samtidige nærvær
ved å underskrive testamentet. Samtidig underskriver vi i hennes nærvær testamentet som vitner.
Etter vår oppfatning opprettet hun testamentet av egen fri vilje, og hun er ved full sans og samling. Vi
er ikke inhabile som vitner. Vi er begge myndige.

Oslo, den 17.08.09

-----------------------------------

----------------------------------------

Advokat Marte Olsen

Sekretær Peder Bang

Adresse: Kirkeveien 356B, 0272 Oslo
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