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Må vurdere samtykkekompetanse
– Det skjer for ofte at pasientens samtykkekompetanse ikke vurderes. Hvis
pasienten ikke kan gi samtykke, gjelder ikke taushetsplikten. Det må både
helsepersonell og pårørende være klar over, sier professor Reidar Pedersen.
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