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                                   Testament  

Helsepersonell kan få forespørsel fra pasient og pårørende om bistand til å opprette testament. 

Opprettelse av testament er i utgangspunktet en privatrettslig handling. Det anbefales som 

hovedregel å bruke advokat. Advokatbistand er forsikret dersom noe gjøres feil i formalkravene til et 

testament. Vi som helsepersonell har ikke denne forsikringen. Sosionom kan være tilgjengelig for råd 

og veiledning i forbindelse med opprettelse og lagring av testamentet.  

Formkrav knyttet til testament: 

 Et testament må være skriftlig, og testator (den som oppretter testamentet) må underskrive 

testamentet.  

 Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, men trenger ikke kjenne til innholdet i 

testamentet. 

 Det må være to vitner som bevitner testators underskrift. 

 Vitnene må se på at testator underskriver, eller testator må vedkjenne seg sin underskrift 

overfor dem.  

 Vitnene kan enten være til stede sammen, eller hver for seg. 

 Vitnene skal skrive under testamentet mens testator er til stede.  

 Vitnene må være over 18 år, og verken vitner eller vitners familie må være tilgodesett i 

testamentet. Vitnene må ikke være ansatt hos noen som er tilgodesett.  

Dette bør være med i et testament: 

 Testamentet bør dateres. Er det skrevet et testament tidligere, bør det tydelig komme frem 

at dette tilbakekalles og nytt testament foreligger.   

 Testamentet må inneholde tydelige personalia, både for testator og de som er tilgodesett. 

 Testamentvitnene bør i påtegning på testamentet opplyse om at testator har skrevet under 

testamentet eller vedkjent seg underskriften mens de var til stede, og at de har skrevet 

under testamentet mens testator var til stede. Videre bør det stå at testator har opprettet 

testamentet av fri vilje og at testator er ved sans og samling. 

 Det må sikres at testamentet legges til grunn ved et arveoppgjør. Den beste måten å gjøre 

dette på, er å levere inn testamentet til nærmeste tingrett. Testamentet blir da registrert i et 

landsdekkende register. Tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at 

testator er død.  

 En kopi av testamentet kan oppbevares hos advokat. 

Lenke til domstolene, arv og skifte:   

https://www.domstol.no/arv-og-skifte/  
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